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SITUATIE WERELDSCHEEPVAART W E IN IG  ROOSKLEURIG
Voor de eerste keer sedert oktober 1963 had de in de gehele wereld opgelegde scheeps- 
ruimte medio-augustus de twee miljoen brt-grens overschreden, doch bleef met deze 
omvang nog onder één procent van de wereldkoopvaardijvloot, die op dat tijdstip 
bestond uit rond 233 miljoen brt aan eenheden groter dan 300 brt. Ofschoon de 
opgelegde tonnage sinds begin augustus aanzienlijk is toegenomen, zowel met betrek
king tot het volume aan tonnage voor het vervoer van droge lading als dat van tankers, 
kan deze ontwikkeling in het licht van de essentiële criteria bepaald nog niet kritiek 
worden genoemd. Dit is de uitkomst van een analyse van Institut für Seeverkehrs
wirtschaft in Bremen, dat het resultaat van onderzoekingen van de totale situatie in 
de wereldscheepvaart, met nauwkeurige differentiëring naar arbeidsterrein (scheeps- 
typen) en bouwjaren van uit de vaart genomen schepen, alsmede van de betreffende 
vlaggen, gepubliceerd heeft.

Volgens dr. G. A. Theel, directeur van 
het instituut, geeft de huidige situatie 
nog geen reden tot nervositeit, omdat 
enkel en alleen al uit de omvang van de 
opgelegde tonnage geenszins een drei
gend gebrek aan emplooi voor de betref
fende scheepstypen kan worden afgeleid.
Zou echter de depressie op de vrachten- 
markt langere tijd aanhouden, dan zou 
dit zonder meer kunnen leiden tot een 
verscherping van de totale, alsmede tot 
een kritieke omvang van de opgelegde 
tonnage, zoals deze aan het eind van de 
vijftiger en aan het begin van de zestiger 
jaren bestond.
De medio-augustus opgelegde 266 koop
vaardijschepen met een gezamenlijke in- 
houd van 2,13 miljoen brt of 0,9 pet van 
de wereldhandelsvloot, bestonden uit 
131 massagoedschepen van samen 0,913 
mln brt (42,9 pet van het totaal), 30 olie
tankers van samen 0,404 mln brt (19,0 
pet), 50 lijnschepen van totaal 0,305 
mln brt (14,3 pet), 17 passagiersschepen 
van 0,220 mln brt (10,3 pet), 11 ertssche
pen van 0,091 mln brt (4,2 pet), 13 koel- 
schepen, merendeels van een verouderd 
type, van samen 0,077 mln brt (3,6 pet), 
vier wijntankers van samen 0,017 mln 
brt (0,8 pet) en vier andere speciale sche
pen van totaal 0,032 mln brt (1,5 pet).

Leeftijd
Meer dan 15 jaar oud waren 179 schepen 
met een gezamenlijke inhoud van 1,24 
mln brt of rond 58 pet van de totale 
opgelegde tonnage. Ze werden respectie
velijk deels tijdens en vóór de tweede 
wereldoorlog gebouwd en hebben daar
mede een leeftijd bereikt op welke

vrachtschepen vandaag de dag uit de 
vaart worden genomen om verbouwd te 
worden of —  en dat lijkt in het licht van 
de huidige situatie in de wereldscheep
vaart een betere oplossing — naar een 
sloopwerf te gaan, want met recht moet 
men zich hier de vraag stellen wat deze 
schepen economisch nog waard zijn.
We leven op het ogenblik bovendien in 
een tijdperk waarin de schepen sneller 
verouderen dan voorheen het geval was.
De oorzaak daarvan is in de eerste plaats 
de steeds sneller voortschrijdende tech
nische vernieuwing, in het kielzog waar
van steeds hogere eisen gesteld worden 
aan de snelheid en aan de uitrusting voor 
het behandelen van de lading. Vooral 
deze laatste ontwikkeling, gelegen op het 
gebied van de transporttechniek, heeft 
in de laatste jaren stappen genomen die, 
met het oog op de hoge investeringen, 
nauwelijks bij konden worden gehouden 
door een bedrijfstak, die zich toch al 
reeds gesteld zag voor een nagenoeg 
onvoorstelbare groei van de exploitatie
kosten. Ook de verschijning van geheel 
nieuwe scheepstypen werkt verbouwing 
van oudere schepen in de hand en bevor
dert tevens een snellere afgang; dat wil 
zeggen dat de schepen sneller dan voor
heen het geval was rijp zijn voor de sloop. 
Onder de vijftig medio-augustus opge
legde lijnschepen bevond zich een serie 
eenheden die voor verkoop werden aan
geboden, alsmede een aantal die wegens 
hun geringe tonnage niet meer tot con
currentie in staat waren. Bij de zeven
tien opgelegde passagiersschepen, die 
met het oog op de omvang van hun to
tale tonnage vergelijkenderwijs zwaar

wegen, gaat het in hoofdzaak om cruise
schepen die normaliter tijdens het seizoen 
in de vaart zijn en die bovendien tot de 
groep van meer dan vijftien jaar oude 
schepen behoren. Dit laatste geldt tevens 
voor het grootste deel van de schepen 
voor het vervoer van droge bulklading 
die half augustus waren opgelegd, als
mede voor de tankers voor het vervoer 
van minerale oliën. Uit de cijfers blijkt 
echter duidelijk, dat de gang van zaken 
in de droge lading sector van de vrach- 
tenmarkt aanzienlijk slechter is dan die 
in de sector voor het transport van vloei
bare lading.
Volgens de maandelijkse opgave van de 
Chamber of Shipping of the United 
Kingdom waren begin september opge
legd 287 schepen met een gezamenlijke 
inhoud van 2,06 mln brt vergeleken met 
206 van 1,38 mln brt begin augustus. In 
een maand tijd betekent dit dus een toe
neming met rond 700.000 ton. Gezien de 
gedeprimeerde situatie op de vrachten- 
markt, die ook in september onveranderd 
voortduurde, lijkt het niet uitgesloten dat 
ook in deze maand een flinke hoeveel
heid scheepsruimte uit de vaart is geno
men en aan de „slapende vloot” toege
voegd.
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Opleggen of varen
De vraag waarvoor vele reders zich in 
deze dagen zien gesteld is: opleggen of 
varen. De markt is uitgesproken in het 
voordeel van de bevrachters. In de prak
tijk wil dit zeggen dat zij de dienst uit
maken, met andere woorden: zij bepalen 
de vrachten. De reders staan dus voor de 
keus tegen afbraakvrachten te blijven 
varen of hun schepen op te leggen. Dit 
laatste brengt uiteraard óók kosten mee, 
maar blijkt in vele gevallen te verkiezen 
te zijn boven exploitatie met verlies.
Gesteld moet worden dat een omvang
rijke oplegging van scheepsruimte kan 
bijdragen tot het herstel van het even
wicht tussen vraag en aanbod op de 
vrachtenmarkt. Het is echter onmogelijk 
om aan te geven waar de grens ligt die 
voor de terugkeer van deze situatie op de 
markt moet worden bereikt. Overigens is 
het bepaald niet zo, dat reders hun sche
pen opleggen met de bedoeling de toe
stand van evenwicht te bereiken. Zij doen 
dit omdat, zoals de zaken er thans voor 
staan, een situatie is ingetreden waarin 
opleggen goedkoper blijkt dan varen.
Economisch gezien is dit dus een logi
sche maatregel. Zo lang er echter geen 
internationale samenwerking bestaat ten 
aanzien van een georganiseerde oplegging 
—  die dan uiteraard wèl tot doel moet 
hebben de terugkeer van het evenwicht 
tussen vraag en aanbod van scheepsruim
te op de vrachtenmarkt te bevorderen •— 
zo lang zal een toestand van grote onze
kerheid blijven bestaan en zal oplegging 
uitsluitend blijven plaatsvinden omdat 
het eenvoudigweg goedkoper is dan va
ren.

Onzekerheden
Nu is de gang van zaken op de vrachten
markt bepaald wel om de moed te ver
liezen. Het ziet er allemaal even somber 
uit. In „Täglicher Hafenbericht” lazen 
wij dat de wereldscheepvaart zich in een 
„Überlebungskampf” bevindt. Wij heb
ben het gevoel dat dit mogelijk wel wat 
te kras is uitgedrukt, ofschoon het aan de 
andere kant toch ergens wel op de een 
of andere wijze de precaire situatie in het 
scheepvaartbedrijf omlijnt. Het is een be
drijfstak met een aantal onzekerheden 
die zich manifesteren in de rock bottom 
vrachten, de kosteninflatie en de mone
taire crisis. Dit drieluik bepaalt voor het 
ogenblik in sterke mate haar lot. De indi
catie „voor het ogenblik” is feitelijk niet 
geheel juist, want er bestaat geen hoop 
op een spoedige verbetering van de situa
tie. Van een tijdelijke stagnatie is hier 
dus geen sprake. De rock bottom vrach
ten waartegen moet worden gevaren als 
alternatief van opleggen zijn een direct 
gevolg van het te geringe aanbod van 
lading, met daar tegenover het te grote 
aanbod van scheepsruimte. Dit wijst o.m. 
op een inkrimping van de expansie van 
de overzeese wereldhandel. De teruggang 
is ook in de havens merkbaar. Zo is bijv. 
in de Rotterdamse haven de overslag van 
lading, buiten aardolie en aardoliepro- 
dukten, gedaald van 19,21 mln ton in 
het eerste kwartaal van 1970 tot 18,93

mln ton in de overeenkomstige periode 
van het lopende jaar. Als men olie- en 
olieprodukten meerekent dan is het zee- 
goedcrcnvcrkcer in Rotterdam echter 
aanzienlijk toegenomen, namelijk van 
42,36 mln tot 57,16 mln ton. Het blijkt 
dus dat de achteruitgang uitsluitend be
trekking heeft op droge lading. Dit komt 
ook tot uiting in de opgelegde tonnage.

Japan
Er is nog een omstandigheid die een fu
neste invloed op de situatie als geheel 
uitoefent. Japan was in de afgelopen ja- 
ren de grootste klant van de internatio
nale chartermarkt met rond 40 percent 
van de tot stand gekomen charters. Se
dert het najaar van 1970 is dit percen
tage echter tot 10 gedaald met alle conse
quenties van dien. En als men zich de 
vraag gaat stellen of hier ooit weer ver
betering in zal komen, met andere woor
den, of Japan in de toekomst ooit weer 
dezelfde dominerende positie op de char
termarkt zal innemen als voorheen het 
geval was, dan moet men om deze vraag 
te kunnen beantwoorden rekening hou
den met een factor van zeer beslissende 
invloed. De Japanse handelsvloot heeft 
zich in de afgelopen tien jaren namelijk 
verviervoudigd van 6,78 mln tot 25,87 
mln brt. Dit betekent een expansie met 
ruim 280 percent, het hoogste expansie- 
percentage dat in de afgelopen periode 
van tien jaren werd vastgesteld. Op de 
tweede plaats komt de Sowjet-koopvaar- 
dij met een groei van 221 pet tot 11,60 
mln brt.
De expansie van de Japanse handelsvloot 
kan als uitzonderlijk krachtig worden 
gekarakteriseerd en stellig kunnen er en
kele conclusies uit worden getrokken. In 
de eerste plaats zal Japan een steeds gro
ter deel van de eigen import en export 
gaan vervoeren, waarbij in de eerste 
plaats wel moet worden gedacht aan de 
invoer van erts en kolen. Het gevolg ligt 
duidelijk voor de hand: de behoefte aan 
chartertonnage zal in een zekere even
redigheid gaan dalen, want de expansie 
van de Japanse koopvaardijvloot zet zich 
nog steeds voort. Een tweede conclusie 
kan zijn, dat Japanse scheepsruimte in de 
toekomst in omvangrijker mate dan vroe
ger het geval was zal gaan deelnemen 
aan het overzeese vervoer ten behoeve 
van andere landen.
Gebaseerd op deze informaties zou men 
dus kunnen stellen dat de tijd waarin Ja 
pan de belangrijkste klant was van de 
internationale chartermarkt, voorbij is. 
Aan de andere kant past een zekere 
voorzichtigheid bij het hanteren van der
gelijke conclusies, omdat zich onverwacht 
omstandigheden kunnen voordoen, die 
het beeld totaal wijzigen.

Vlaggen
Van de in begin september opgelegde 
scheepsruimte was 445.770 brt geregis
treerd onder de Griekse vlag; de grootste 
hoeveelheid die onder één vlag was op
gelegd. Als tweede volgde de Liberiaan
se met 419.300 brt, als derde de Ameri
kaanse met 229.400 brt, als vierde de 
Britse met 186.750 brt, als vijfde de

Noorse met 144.400 brt en als zesde de 
Italiaanse met 103.600 brt. Voorts was 
nog tonnage opgelegd onder zeventien 
andere vlaggen, alle minder dan 100.000 
ton. Onder de Nederlandse vlag waren 
opgelegd 5 droge lading schepen van sa
men 30.000 ton en 2 tankers van samen
25.400 ton, een totaal dus van 7 schepen 
met een gezamenlijke inhoud van 55.400 
brt.
Het is nog niet zo dat, evenals rond het 
einde der vijftiger en begin van de zesti
ger jaren het geval was, nieuwgebouwde 
schepen rechtstreeks van de werf naar 
een oplegplaats gingen. Op het ogenblik 
bepalen de reders er zich, enkele uitzon
deringen daargelaten, nog toe om oude 
tonnage uit de vaart te nemen. Deze uit
zonderingen zijn twee in 1970 gebouwde 
tankers van samen 60.839 brt en een 
droge lading schip van 2.345 brt uit 1969. 
Voorts zijn er eenheden opgelegd uit 
alle overige jaren uit het decennium der 
zestiger jaren; in totaal 234.000 ton. Als 
echter de huidige depressie blijft aanhou
den moet het niet uitgesloten worden ge
acht dat in incidentele gevallen ook voor 
nieuwe tonnage geen direct emplooi meer 
gevonden kan worden en dat tot onmid
dellijke oplegging daarvan moet worden 
besloten.

Afmetingen
Wat de grootte der opgelegde eenheden 
betreft, bovenaan op de lijst staat de 
klasse 10.000/14.999 brt met 62 eenhe
den van totaal driekwart miljoen ton, ge
volgd door die van 6.000/7.999 brt met
245.000 ton en op de derde plaats die van 
8.000/9.999 brt met 235.600 ton. G root
ste opgelegde schepen zijn twee tankers 
van samen 60.839 brt, elk namelijk 
meer dan 25.000 brt groot. De kleinste 
eenheden zijn er zes van totaal 2.562 brt 
en elk kleiner dan 1.000 brt. Van de 
opgelegde droge lading tonnage is 86 pet 
meer dan 10 jaar oud en 45 pet van de 
eenheden onder de 8.000 brt. Van de 
opgelegde tankertonnage is ongeveer 88 
pet meer dan 10 jaar oud en van de een
heden 62 pet onder de 15.000 brt.

Total loss en sloop
Naast de scheepsruimte die wordt opge
legd, en dus uit de m arkt wordt genomen, 
wordt jaarlijks ook heel wat tonnage uit 
de scheepsregisters geschrapt. In het af
gelopen jaar waren dat volgens Lloyd’s 
Register of Shipping in totaal 352 sche
pen van samen 612.600 brt die door de 
een of andere oorzaak total loss en 1.030 
schepen van totaal 4.310.600 brt, die ge
sloopt werden; een afschrijving dus in 
totaal van 1382 eenheden met een geza
menlijke inhoud van 4,92 mln ton, verge
leken met 5,28 mln ton in 1969. Opval
lend is dat er in 1968 zowel meer tonnage 
verloren ging als gesloopt werd. Het lijkt 
niet uitgesloten dat straks zal blijken dat 
in 1972 in versterkte mate scheepsruimte 
naar de sloper is gegaan.

Conclusie
Het beeld dat wij aan de hand van cijfers 
van de situatie in de wereldscheepvaart 
schetsten, is nogal somber uitgevallen.
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Om de toestand met een citaat uit een 
Duits vakblad onder woorden te bren
gen: „Einen derartigen Verfall des Frach
tenmarkts haben selbst die „kühnsten” 
Pessimisten nicht erwartet”. Men zou 
ook kunnen zeggen dat zelfs de „koen- 
ste” optimisten niet meer in staat zijn 
ergens een lichtpuntje te ontdekken.
Een bekende Zweedse reder heeft eens 
gezegd: „Reders moeten nu eenmaal 
schepen bestellen, in goede zowel als in

slechte tijden, en als het in de lucht zit 
zijn er maar weinigen die er weerstand 
aan kunnen bieden, dat is puur mense
lijk”.
Hoe juist deze woorden zijn blijkt ook 
in deze tijd. De omvang van de nieuw
bouw heeft een „all time record” bereikt, 
een top die men tien jaar geleden niet 
voor mogelijk had gehouden. Als gevolg 
daarvan heeft de werfindustrie geen ge
brek aan opdrachten. Reders zullen al

tijd schepen blijven bestellen; is het niet 
om hun vloten uit te breiden, dan toch 
wel ter vervanging van verouderde een
heden. Deze kringloop wordt niet ver
stoord door een depressie op de vrachten- 
markt met als consequentie een vloot 
van opgelegde schepen. Niettemin zal het 
zaak zijn zowel de situatie op de vrach- 
tenmarkt als de groei van de uit de vaart 
genomen tonnage scherp in het oog te 
houden.

'S WERELDS GROOTSTE 
CONTAINERSCHIP IN HAMBURG 
TE WATER GELATEN
Op 20 september 1971 is op de werf van 
Howaldtswerke-Deutsche Werft A.G. in 
Hamburg het tot nu toe grootste con
tainerschip ter wereld van stapel gelopen. 
Bij de doop ontving het 58.000 ton meten
de schip, dat voor Overseas Containers 
Limited tussen Europa en het Verre Oos
ten zal gaan varen, de naam Tokyo Bay. 
Het nieuwe schip is het eerste in een serie 
van vijf die OCL zal inbrengen in de 
geïntegreerde dienst op het Verre Oosten 
die op Oudejaarsdag met de maiden
trip van het eerste containerschip der 
Japanse partners van start gaat. Tegen het 
eind van 1972 zullen 17 van dergelijke 
schepen in de vaart zijn. Zij bieden dan 
tussen West-Europa (met als aanloop- 
havens Southampton, Rotterdam en Ham
burg) en het Verre Oosten (Singapore, 
Hongkong, Kobe en Tokyo) een bij
zonder frequente containerdienst die om 
de vier of vijf dagen een schip in de aan- 
loophavens brengt.

Doodsklok luidt
Na afloop van de tewaterlating verklaar
de de president-directeur van OCL, Sir 
Andrew Crichton, dat met het in dienst 
komen van deze snelle en grote container
schepen „de doodsklokken over de con
ventionele lijnvaart steeds luider en duide
lijker klinken. Binnen zeer weinig jaren”, 
aldus Sir Andrew, „zal het conventionele 
vrachtschip op de voornaamste handels
routes oneconomisch zijn geworden. Om 
in leven te blijven zal het injecties uit 
additionele inkomsten moeten ontvangen, 
die tot een onaanvaardbaar peil voor de 
wereldhandel zullen moeten stijgen.”

Over de grote investeringen die de con- 
tainerisatie van de handelsvaart vergt, zei 
Sir Andrew in antwoord op kritiek uit 
behoudende soheepvaartkringen, dat de 
nieuwe vervoerssystemen als één geheel 
dienen te worden geïntroduceerd en dat 
het onmogelijk is ze in een proces van 
iaren te laten voltrekken. Over de kosten 
voor de gebruikers van deze container- 
diensten zei OCL’s president-directeur:

..Het aanbieden van deze vorm van trans
port vraagt, zoals met de produktie van 
elk ander handelsartikel het geval is, een 
aanvaardbare tegenprestatie teneinde te 
verzekeren dat dit aanbod ook geconti
nueerd kan worden. De realiteit van deze 
aanvaardbare tegenprestatie is echter te 
larg ontkend en pas toegegeven, toen de 
invloed van de stijgende kosten het con
ventionele vrachtschip had getroffen.”

Ook in Rotterdam
De reusachtige containerschepen van OCL 
en de met haar samenwerkende maat
schappijen in de dienst tussen Europa en 
het Verre Oosten, zullen geregelde be
zoekers worden van de terminal die de 
SHV thans in de Rotterdamse Waalhaven 
laat aanleggen. De terminal krijgt een 
capaciteit van 300.000 containers per 
jaar. De schepen op de dienst op het 
Verre Oosten kunnen per keer 2.200 con
tainers vervoeren. Door hun grootte en 
hun snelheid van 26 knopen leveren zij 
dezelfde prestatie als 35 tot 40 vracht
schepen van het conventionele type.

VIJF OCL-SCHEPEN TEN VOETEN 
UIT
De vijf schepen die Overseas Containers 
Limited in de gecombineerde vaart tus
sen Europa en het Verre Oosten brengt, 
vertegenwoordigen (nog) de grootste con- 
tainervaartuigen in de wereld. Met hun
58.000 bruto-registerton zullen ze ruim 
2200 containers van 20 voet in één keer 
naar het andere eind van de wereld kun
nen transporteren. En dat gaat dan met 
de niet onaanzienlijke snelheid van 26 
knopen.
Het is in dit verband geen wonder dat 
de constructie van de schepen met de 
uiterste zorg is geschied en dat er maan
den en maanden gerekend en getekend 
is om dit voor de wereldhandelsvaart 
unieke ontwerp in een stadium van uit
voering te krijgen. Achter deze opgave 
stelden zich de constructeurs van de Oce- 
an Steam Ship Company onder aanvoe
ring van scheepsarchitect Marshall Meek, 
die ook al zijn sporen verdiende bij het 
ontwerp van de containerschepen voor 
de dienst tussen Europa en Australië. 
Uit deze ervaring werd uiteraard maar 
al te graag geput, toen de noodzaak van 
zeer grote, zeer snelle schepen voor de 
Far East zich bij Overseas Containers 
Limited opdrong.
Dankbaar konden de ontwerpers ook zijn 
voor de metingen die intussen aan boord

van de schepen op de Australië-dienst 
waren verricht. De uitkomsten daarvan 
hielpen hen bij het bepalen van het juiste 
antwoord op de berekende krachten die 
tijdens de vaart op een containerschip 
van een dergelijke grootte inwerken. Zo 
was een van de grote problemen hoe het 
schip de nodige stevigheid te verlenen. 
Bij schepen van het conventionele type 
immers, zorgen de dekken voor een Vol
doende verband tussen de afzonderlijke 
delen. Bij een full-containerschip als van 
deze derde generatie ontbreken zij.
Toch bleken deze problemen niet onover- 
komenlijk, getuige de stapelloop van dit 
eerste schip. Maar voor er nog maar aan 
de kiellegging werd gedacht, werd het 
als model grondig uitgetest; eerst op het 
Imperial College of Science and Tech
nology in Engeland en later in Duitsland 
in de proeftanks van het Scheepsbouw
kundig Instituut te Hamburg.
In deze schepen voor het Verre Oosten 
zullen de containers negen hoog kunnen 
worden opgestapeld. Stabilisatievinnen 
moeten voorkomen, dat de laadkisten 
nadelige gevolgen ondervinden van de 
rollende bewegingen van het schip. Bal- 
lasttanks bevorderen een snelle laad- en 
losprocedure in de aanloophavens.
De schepen voor de dienst op het Verre 
Oosten bezitten geen bak. De machine
kamer en de opbouw bevinden zich tus

sen de ruimen 6 en 7. In totaal beschikt 
het schip over 8 laadruimen, die door 
middel van 2 X 1 5  luiken kunnen worden 
afgedekt. Als toegang tot deze ruimen 
dienen twee bedrijfsgangen, die aan 
bak- en stuurboord van het derde dek 
aan de achterzijde voorbij de machine
kamer tot in het voorschip lopen.
In dat voorschip bevinden zich — ten 
behoeve van de manoeuvreerbaarheid in 
de havens —  twee boegstraalroeren met 
verstelbare schroeven en met een vermo
gen van 1000 pk elk.
Als voortstuwingsinstallatie beschikken 
de schepen over twee Stal-Laval stoom- 
turbine-installaties, die elk bij 136 om
wentelingen per minuut een vermogen 
van 40.000 aspk ontwikkelen. De twee 
schroeven hebben elk een gewicht van 
ca. 31 ton. Bediening en bewaking van 
de machinekamer geschieden vanuit een 
controleruimte. Voor bewaking van de 
voortstuwingsinstallatie is slechts één man 
nodig.
Hoewel de afmetingen van het schip al 
imponerend genoeg zijn,-' is bij het ont
werp toch rekening gehouden met de be
perkingen die het Panamakanaal aan de 
scheepvaart oplegt. Via deze route name
lijk zullen in eerste instantie de nieuwe 
containerschepen van OCL hun weg zoe
ken. '** '



HET TE W A TE R  LATEN V A N  ZEER GROTE SCHEPEN
door ir. J. C. de Does, ir. H . W. Rijksen en Th. P. W inde*

Voordracht, gehouden voor de Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied in Rotterdam en Amsterdam, op 26 en 27 november 1970.

Inleiding
Midden 1967 werd door het Verolme concern besloten in te schrijven op een aanvraag 
van Esso International voor de bouw van een aantal zogenaamde V.L.C.C.’s, very 
large crude carriers, in de klasse van 200.000 tdw. De werf te Rozenburg kon in die 
tijd in het bestaande bouwdok schepen bouwen tot maximaal 145.000 ton draagver
mogen. Diverse mogelijkheden om deze tankers te kunnen bouwen werden over
wogen, zoals gebruik maken van het bestaande bouwdok met weglating van zijtanks 
en einden, het bouwen van een nieuw dok ö f van een helling. De eerste methode, 
weglaten van delen van het schip en het ontbrekende naderhand drijvende aanbouwen, 
bleek technisch wel mogelijk, maar zou voor elk schip iedere keer weer enorme 
extra kosten met zich brengen.
Een nieuw bouwdok had het bezwaar dat de bouwtijd dermate lang was dat dit voor 
de Esso-opdracht geen zin zou hebben. Bovendien zijn de noodzakelijke investeringen 
enorm hoog, hoewel natuurlijk de voordelen evident zijn: horizontaal-verticaal bou
wen, eenvoudig transport, geen tewaterlatingsproblemen etc.

A. De statische afloopberekening en de 
dynamische invloeden

A .1. De uitgevoerde statische 
berekeningen
Op grond van gegevens van tewater
latingen van soortgelijke schepen is voor 
de helling een afschot van 1 : 25 geko
zen. Om de vetdruk en sleden afme
tingen binnen redelijke grenzen te hou
den is gekozen voor een tewaterlating 
op twee goten. Drie goten is wel over
wogen, maar het statisch onbepaald zijn 
van de ondersteuning in dat geval, met 
de complicatie dat dan de belastingsver-

Het bouwen op een helling met als grote 
voordelen de aanzienlijk geringere inves
teringen en de mogelijkheid de bouw 
van helling en schip parallel te laten 
verlopen bleef dus als enige alternatief 
over.
Hoewel het bouwen van deze klasse van 
schepen op een helling niet nieuw was, 
in Engeland was reeds een 210.000 ton
ner en in Duitsland een 170.000 tonner 
op dezelfde manier gebouwd, was het nog 
niet gelukt de tewaterlating zonder ge
ringe of zelfs ernstige schade te doen 
plaatsvinden.

Teneinde dit te voorkomen werd een 
breed studieprogramma opgezet, hetwelk 
het onderwerp van dit artikel is.
Gezien de omvang van de studie is eni
ge beperking ten aanzien van details 
hiervan ten behoeve van deze publika- 
tie noodzakelijk.
Achtereenvolgens zal ingegaan worden 
op de volgende onderwerpen:

A. de normale statische afloopbereke
ning, het in rekening brengen van dy
namische invloeden hierop en de niodel- 
proeven, uitgevoerd bij het „Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation” en de 
„Versuchsanstalt für Wasserbau und 
Schiffbau” in Berlijn.

B. De belasting op schip en helling, in 
het bijzonder de druk op eind helling 
en de metingen naderhand verricht tij
dens de tewaterlating ter verificatie van 
de resultaten van de uitgevoerde bere
keningen.

C. De berekeningen uitgevoerd om de 
spanningen na te gaan welke in de 
scheepsconstructie optreden onder de 
belastingen tijdens de afloop.
De meer praktische problemen, samen
hangend met een dergelijke tewaterla
ting zijn reeds gepubliceerd door ir. W. 
A. Th. Bik in „Schip en W erf” nr. 6 
van m aart 1971,

* Medewerkers Projectenafdeling Verolme 
Verenigde Scheepswerven

TABEL 1

Length between perpendiculars 329,20 m
Breadth moulded 51 ,80 m
Depth moulded 25,60 m
Maximum draft 19,96 m
Deadweight 25 1 .700 tons
BlockcoSfficient at loaded draft 0,831
Declivity of keelplate and ways 0,04
Length of standing ways 338,20 m
Length of sliding ways 297 ,70 m
Width of ways 2,50 m
Spread of ways (centre to centre) 10,40 m
Aft perpendicular to end of ways 27, 10 m
Aft perpendicular to end of slipway 13,40 m
Pore perpendicular to fore-end of ways 4 ,40 m
Distance between keelplate and slipway 1 ,45 m
Distance between keelplate and slipcoat 0,37 m

As launching calculations had to be started in an early
stage of the building estimates had to be made of the
following weights and centres:

Launching weight 35. 000 tons metric
Weight of slidingways a.s.o. 585 tons metric

Total launched weight 35. 585 tons metric

Centre of gravity of launched weight 1 56 .50 m before A.P.P.
Centre of gravity of hull only 1 56 .07 m before A.P,P.
Height of tide above normal water- 
level
(this means 4.000 m above end of 
Blipway)

1.00 m

With these data the mean pressure on the ways is
23,9 t/m2, with a total supporting area of the ways
of 1488,50 m2.

Fig. 1
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Fig. 6 A. B. C.

deling over de goten afhankelijk is van 
de vervorming van het schip, waardoor 
de berekeningen zeer veel ingewikkelder 
en de resultaten onbetrouwbaarder zou
den worden, hebben dit idee al in een 
vroeg stadium doen verlaten.
De voornaamste gegevens, van belang 
voor de afloop zijn in tabel I samen- 
gevat.

+3.0Zoals hierin te zien, moesten een aan
tal gegevens geschat worden nl. het af- 
loopgewicht, de lengte-ligging van het 
zwaartepunt en de waterstand.
Teneinde de invloed van variaties in 
deze grootheden na te gaan werden een 
negental normale statische berekeningen 
gemaakt, met drie verschillende aanna
men voor elk van deze schattingen. De 
resultaten hiervan gaven de trend aan in 
de verschillende van belang zijnde groot
heden, waanneer er afwijkingen zouden 
optreden ten opzichte van de aange
nomen waarden. Aangezien hierbij ge
bruik gemaakt werd van de gebruikelijke 4.0 
rekenmethodes, kan hieraan verder 
voorbijgegaan worden.

A.2. Dynamische invloeden O

De in het voorgaande genoemde stati
sche berekeningen zijn wat de methoden 
betreft aanvaardbaar voor schepen van 
„normale grootte”, aangezien de resul- 
taten, welke weinig reële betekenis heb
ben, bij de beoordeling gecombineerd 
worden met de praktijkgegevens, welke 
elke werf tot zijn beschikking heeft.
Bekend zijn echter de nogal onrealis
tische aannamen:

— het gehele gebeuren wordt statisch 
bekeken onder verwaarlozing van alle 
dynamische invloeden;

— het wateroppervlak blijft vlak en het 
water oefent slechts een verticaal ge
richte opdrijvende kracht op het 
schip uit, terwijl ook de massa van 
meebewegend water verwaarloosd 
wordt;

— tenslotte wordt de drukverdeling van 
schip op helling benaderd door een 
trapezium of, afhankelijk van het 
evenwicht tussen afloopgewicht en 
opdrijvende kracht, als een driehoek.

Het experimenteel nagaan van de dyna
mische invloeden is gebeurd via model
onderzoek bij het N.S.P. en in Berlijn 
bij het Versuchsanstalt für Wasserbau 
und Schiffbau. De gevolgde methode 
van onderzoek was verschillend; in Wa- 
geningen was het model (op schaal 
l : 48) opgehangen aan een rail, helling 
l : 25 en gemeten werden horizontale 
en verticale baan van de A.L.L., hoek- 
verdraaiing in een horizontaal en verti
caal vlak, de invloed van de assymme- 
trische kademuur aan het eind van de 
helling, de invloed van stroom en wind 
en tenslotte het buigend moment in een 
midscheepse doorsnede. In Berlijn werd 
gebruik gemaakt van een model (schaal 
l : 49.33) ondersteund ter plaatse van de 
wieg aan het voorschip en aan het einde 
van de helling, beide ondersteuningen

voorzien van dynamometers, welke zo
wel horizontale als verticale krachten 
konden meten. Het model werd boven
dien afgeremd door peuren en aantal 
en plaats hiervan werden experimenteel 
zodanig vastgelegd, dat het schip een 
voorgeschreven baan zou gaan volgen. 
De wijze van meten met twee onder
steuningen maakt het mogelijk de sta
tische berekening wat betreft het krach
tenspel te corrigeren, maar omtrent de 
verdeling van de druk over de lengte 
geven deze proeven natuurlijk geen uit
sluitsel.
De vergelijking tussen de statische be-

rekening en de resultaten van de proeven 
is weergegeven in figuur 2.
Het meest opvallende is dat tengevolge 
van de stuwgolf en de hydrodynami
sche krachten op het ondergedompelde 
gedeelte van het schip het punt van op
drijven aanzienlijk vroeger valt, nl. 
ruim 16 meter. Het punt waarop het 
schip vrij van de helling komt wordt 
echter niet beïnvloed. Klaarblijkelijk wor
den hier traagheidseffecten en hydrody
namische krachten geneutraliseerd. 
Daarentegen is weer de invloed op de 
druk op eind helling aanzienlijk; deze 
is aanmerkelijk geringer dan volgt uit
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de conventionele berekening tengevolge 
van dezelfde oorzaken, welk ook het 
punt van opdrijven vervroegen.
De maximale reductie van de druk op 
eind helling bedraagt ongeveer 35 pet. 
Volledigheidshalve zij nogmaals ver
meld, dat dit dus geen werkelijk op
tredende druk op eind helling is, aange
zien deze immers afhankelijk is van de 
drukverdeling tussen helling en schip.
Wel reëel is de druk op de voorslede 
na het moment van opdrijven. Op het 
moment van opdrijven blijkt deze gelijk 
te zijn aan de statisch berekende waarde, 
daarna echter is er een aanzienlijke toe
name van circa 30 pet, terwijl vóór op
drijven er weinig verschil te bemerken

valt. De invloed van de snelheid blijkt 
in het algemeen gering te zijn, proeven 
bij maximum snelheden van 6,20, 6,85 
en 7,34 m /sec. gaven geen verschil in 
punt van opdrijven, een te verwaarlozen 
invloed op druk vóór en achter vóór 
opdrijven, maar wel een toename van 
maximaal 1500 t d.w.z. circa 16 pet 
van de maximum druk na opdrijven.
Zoals reeds vermeld werden tijdens de 
proeven in Berlijn tevens peuren aan 
het model bevestigd teneinde de op- 
hangpunten te bepalen om na het ver
laten van de helling een gewenste baan 
te bereiken. Door het verschil in wrij
ving tussen sleden en goten op model 
schaal en in de werkelijkheid hebben

deze proeven niet meer waarde gehad 
dan het vaststellen van deze ophang- 
punten voor de peuren.
Eveneens zijn de trekkrachten in de peur- 
draden gemeten, m aar de betrouwbaar
heid werd door ons niet voldoende ge
acht.
Daarom is tevens een berekening opge
zet om de snelheid te bepalen. Deze 
snelheid wordt beïnvloed door: het af- 
loopgewicht, het deplacement, de wrij
ving tussen goten en sleden, de peur 
weerstand en de waterweerstand.
Het probleem werd vereenvoudigd door 
de volgende aannamen te doen: 
de waterweerstand wordt gegeven door 
de formule WK =  0.15 FV 2, waarin F 
is het grootst ingedompelde spantop- 
pervlak en V is de snelheid van het 
schip tijdens de afloop.
De weerstand van de peuren is geba
seerd op enkele proeven, uitgevoerd in 
de Nieuwe Waterweg ter plaatse van de 
helling waaruit de volgende resultaten 
zijn afgeleid:
Wk =  weerstand van kettingpeur =
0.42 X gewicht van de kettingpeur 
W\, =  weerstand van betonpeur =
0.60 X  gewicht betonpeur
Deze waarden gelden in principe al
leen voor deze typen van peuren en de 
bodemgesteldheid in de Nieuwe W ater
weg bij de werf. Echter de resultaten 
liggen niet ver van de hiervoor bekende 
gegevens.
Als onbekende blijft dan in de bewe
gingsvergelijking:

P X a
Wu +  W„ +  W„. =  over de ver-

g
snelling a.
Op grond van eerder uitgevoerde tewa
terlatingen bij Verolme en bij een Duitse 
werf werd het verloop van de versnel
ling tijdens de afloop bepaald, welk ver
loop als standaard is aangenomen voor 
toekomstige tewaterlatingen. Dit verloop 
van de versnelling is gegeven in figuur 3. 
Nu zijn geen onbekenden meer aanwe
zig, zodat door integratie de snelheid 
bepaald kan worden. In figuur 4 wordt 
deze snelheid zoals berekend, weergege
ven, met daarbij de snelheid zoals deze 
werd gemeten tijdens de werkelijke af
loop. Het aangrijpen van de peuren is 
speciaal in het verloop van de versnel
ling duidelijk waarneembaar.

A.3. Invloed van stroom  
Zoals reeds eerder gezegd werden bij 
de modelproeven in het N.S.P. de be
wegingen van het model en het buigend 
moment op WL gemeten bij variabele 
afloopsnelheid en bij drie verschillende 
stroomsnelheden, te weten 1 knoop 
vloed, dood tij en één knoop ebstroom. 
De waterhoogte was hierbij constant, nl. 
1 m +  N.A.P.
Deze proeven werden in een zeer vroeg 
stadium uitgevoerd en hadden o.a. ten 
doel na te gaan of het schip uit de 
koers zou geraken ten gevolge van de 
assymmetrie van de helling (zie fig. 
5) waarbij de ene zijde gesloten was en 
de andere zijde open (rivier) met een 
gedeeltelijk doorlopende kraanbaan.
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Fig. 7

FIG. 8
BEREKENING ELASTISCH ONDERSTEUNDE LIGGER ZONDER OPBUIGING
PARTLY IMM SHIP ORD 6 785 NR. 2.2 DD 11.7

ELASTICITEITSCOEFFICIENT VAN DE BALK E = 0.21000E 98 T/M 2
Punten waarin het traagheidsmoment (I) zich wijzigt en de bijbehorende breedte (B) 
aantal = 16

V A N X  = 0 . M T O T X = 0 . 7 2 Ki e x * .  1  = 4 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • ft ft B  = 5 , ,  0 0 0 w
V A N X  = 0 .  7 2 M T O T x = 1 3 .  0 9 M *  *  * .  1  = 6 0 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • ft » B  = 5 . 0 0 0 M
V A N x = 1 3 . 0 9 M T O T x = 2 1 . 3 3 Ki *  «  « .  1  = 7 0 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 ftft *  * B  = 5 .  0 0 0 M
V A N x = 2 1 . 3 3 M T O T x = 2 9 .  5 7 M ft •  ft .  1  = T 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • ft ft B  = 5 .  0 0 0 M
V A N x = 2 9 . 5 7 M T O T x = 3 7 . 8 1 M ft ft • .  1  = 8 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • ft e B  = 5 , 0 0 0 M
V A N x = 3 7 .  8 1 M T O T x = 5 4 . 2 9 M » «» • .  1 = 9 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 -ft • «  * B  = 5 , 0 0 0 M
V A N x = 5 4 .  2 9 M T O T x = 1 9 4 . 3 9 M ft •  ft .  1  = 1 0 8 6 . 0 0 0 0 0 0 M 4 f t • •  «t 8  = 5 . 0 0 0 M
V A N x = 1 9 4 . 3 9 M T O T x = 2 0 8 . 3 3 M *  a o .  1  = 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • «  fï B  = 5 .  0 0 0 M
V A N x = 2 0 8 . 3 8 M T O T x = 2 1 9 . 0 9 M » •  • .  1 = 9 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • f t *  « 8  = 5 .  0 0 0 M

V A N x = 2 1 9 . 0 9 M T O T x = 2 4 3 . 8 1 M ft •  * .  1  = 8 4 5 . 0 0 0 0 0 0 M 4 « • f t  -» B  = 5 »  0 0 0 M
V A N x = 2 4 3 . 8 1 M T O T x = 2 5 6 . 1 7 M « *  » .  1  = 7 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 ♦ ♦ ft * s = 5 . 0 0 0 M
V A N x = 2 5 6 . 1 7 M T O T x = 2 6 4 . 4 1 M e « « .  1 = 6 6 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 ft* «  o B  = 5 .  0 0 0 M
V A N x  = 2 6 4 . 4 1 M T O T x = 2 7 2 . 6 5 M O ft ft .  1  = 5 4 5 . 0 0 0 0 0 0 M 4 ftf t ft n B = 5 0 0 0 M
V A N x = 2 7 2 . 6 5 M T O T x = 2 7 9 . 3 9 M ft ft ft .  I  = 4 3 5 . 0 0 0 0 0 0 M 4 • • ft ft B  = 5 ,  0 0 0 M
V A N x = 2 7 9 . 8 9 M T O T x = 2 8 8 . 3 6 M ft ft ft .  1 = 3 5 0 . 0 0 0 0 0 0 M 4 ftft t  9 B  = 5 . 0 0 0 M
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Punten waarin de beddingconstante (K) zich wijzigt 
aantal = 13

Vervolg fig. 8

VAN X = 0 . M TOT X= 7 . 4 5 M • • • • K = 6 6 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x= 7 . 4 5 M TOT x= 1 4 . 9 0 M • • • • K = 1 3 0 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x= 1 4 . 9 0 M TOT x= 2 2 . 3 5 M • • • • K= 2 2 0 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN X = 2 2 . 3 5 M TOT x= 2 9 . 3 0 M • • • • K = 3 1 0 0 . 0 0 0 0 T/M2
VAN X = 2 9 .  Ö0 M TOT x= 3 7 . 2 5 M • • • • K = 3 7 5 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x= 3 7 . 2 5 M TOT x= 4 4 . 7 0 M • • • • K = 4 3 5 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x= 4 4 . 7 0 M TOT x= 5 2 . 1 5 M • • • • K = 4 3 5 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x= 5 2 .  15 M TOT x= 5 9 . 6 0 H • • • • K = 5 2 5 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN x = 5 9 . 6 0 M TOT x= 6 7 . 0 5 M • • • • K = 5 6 0 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN X = 6 7 .  05 H TOT x= 7 4 . 5 0 M • • • • K = 5 9 5 0 . 0 0 0 0 T /  M3
VAN X = 7 4 .  50 M TOT x= 8 1 . 9 5 M • • • • K = 6 2 4 0 . 0 0 0 0 T/M3
VAN X = 8 1 . 9 5 M TOT x= 2 8 8 . 3 6 M • • • • K = 6 4 0 0 . 0 0 0 0 T/M3
Scharnieren 
aantal = 0
Aangrijpingspunten der uitwendige momenten (M ) 
aantal = 2

IN X = 0 .  M    M= - 9 1 4 2 2 . 0 0 0 0  TM
IN X = 2 8 8 . 3 6  M .........................................................  M= 4 5 5 1 . 0 0 0 0  T \

Aangrijpingspunten der geconcentreerde lasten (P) 
aantal = 2

IN X = 0 .  M   P= 4 8 1 9 . 0 0 0 0  T
IN X = 2 8 8 . 3 6  M .........................................................  P= 6 6 2 . 0 0 0 0  T

Punten waarin de gelijkmatg verdeelde belasting zich wijzigt 
aantal = 16
IN X = 0 . M • • • • • BELASTING RECHTS3 1 7 4 . 8 0 0 0 T/M

IN X = 11 .3 6 M BELASTING LINKS3 1 3 2 . 4 0 0 0 T/M
RECHTS3 1 1 3 . 3 0 0 0 T/M

IN x= 13. 86 M BELASTING L INKS3 1 1 3 . 3 0 0 0 T/M
RECHTS3 7 7 . 9 0 0 0 T/M

IN X = 1 6 .3 6 M BELASTING L INKS= 7 7 . 9 0 0 0 T/M
RECHTS= 7 2 . 9 0 0 0 T/M

IN X = 2 4 .  56 M BELASTING LINKS= 7 2 . 9 0 0 0 T/M
RECHTS= 6 9 . 3 0 0 0 T/M

IN X = 4 0 .  16 M BELASTING L INKS= 6 9 . 3 0 0 0 T/M
RECHTS= 9 1 . 3 0 0 0 T/M

IN x= 6 4 .  56 M BELASTING L INKS3 9 1 . 3 0 0 0 T/M
RECHTS3 1 1 6 . 7 0 0 0 T/M

IN x = 9 7 .  86 M BELASTING LINKS3 1 1 6 . 7 0 0 0 T/M
RECHTS= 1 1 7 . 5 0 0 0 T/M

IN x= 1 2 9 . 3 6 M BELASTING LIN K S3 1 1 7 . 5 0 0 0 T/M
RECHTS= 1 1 5 . 0 0 0 0 T/M

IN X = 1 5 9 . 8 6 M • • • • • BELASTING L INKS= 1 1 5 . 0 0 0 0 T/M
RECHTS= 1 1 3 . 6 0 0 0 T/M

IN X = ] 9 0 .  86 M B.ELASTING LINKS= 1 1 3 . 6 0 0 0 T/M
R ECHTS3 1 1 1 . 5 0 0 0 T/M

IN x= 2 2 2 . 6 6 M BELASTING LINKS= 1 1 1 . 5 0 0 0 T/M
RECHTS3 9 6 . 8 0 0 0 T/M

IN X = 2 3 7 . 6 6 M • • • • • BELASTING L INKS= 9 6 . 9 0 0 0 T/M
R E C h T S 3 8 9 . 7 0 0 0 T/M

IN X = 2 7 1 . 7 6 M BELASTING L INKS= 8 9 . 7 0 0 0 T/M
RECHTS3 1 2 9 . 0 0 0 0 T/M

IN x= 2 3 2 . 56 M • • • • • BELASTING LINKS3 j 2 9 . 0 0 0 0 T/M
RICHTS= 6 4 . 0 0 0 0 T/M

IN X = 2 3 8 . 36 M t  « • • • BELASTING L INKS3 6 4 . 0 0 0 0 T/M
RECHTS3 0 . T/M

Daarenboven werden dus een aantal 
gegevens verkregen welke voor het af
lopen zelf van belang zijn, zoals de eer
der genoemde bewegingen, buigend mo
ment en ophangkrachten.
Wat dit laatste betreft, het model bij 
deze proeven was immers niet onder
steund, m aar via dynamometers opge
hangen aan een rail.

Uit de proeven bleek, dat de invloed 
van de stroomsnelheid en van de af- 
loopsnelheid op het inzinken van het 
schip zeer gering was.
Figuur 6A toont de „stamphoek” voor 
de drie gekozen waarden van de stroom 
en een afoopsnelheid van maximaal 
6.21 m /sec.
De gierhoek daarentegen is sterk af

hankelijk van de stroomrichting en van
zelfsprekend dus ook de horizontale af
wijking van de rechte koers van de ALL., 
zoals blijkt uit de figuren 6B en 6C.
Bij hoge afloopsnelheden heeft het schip 
de neiging zich met de A.L.L. eerst van 
de gesloten zijde van het hellingeinde 
(bakboordzijde) af te bewegen, daarna 
ontstaat echter een zuiging en beweegt 
het achterschip zich naar de kade toe. 
Beneden de 6,5 a 7 m /sec., dus bij de 
werkelijk optredende afloopsnelheden is 
de gierhoek naar bakboord niet meer 
merkbaar.
Uit figuur 6B volgt dat bij een eb- 
stroom van circa 1 knoop de gierhoek 
zeer gering blijft en er is dan ook naar 
gestreefd de tewaterlating bij ebstroom 
te doen plaatsvinden.
De verticale beweging van de A.L.L. is 
weergegeven in figuur 6D. Invloed van 
stroom op deze beweging is, zoals te ver
wachten is, verwaarloosbaar.
Hetzelfde bleek ook het geval te zijn 
met de invloed van de snelheid, een 
toename van 5,35 m /sec. tot 8,70 m / 
sec. geeft geen meetbare vergroting van 
de maximale verticale beweging. Slechts 
het bereiken van de evenwichtstoestand 
vindt bij de hoge snelheden circa 150 
m later plaats. Het buigend moment 
blijkt tenslotte eveneens ongevoelig voor 
stroom. Het karakter van de lijnen (fig. 
6E) is zoals te verwachten; uitgaande 
van een moment nul op de helling ont
staat eerst een sagging moment op V4L 
ten gevolge van de deplacementskrach- 
ten, naderhand overgaande in hogging 
als het schip vrij van de helling is. De 
dwarskrachten, welke het schip op de 
sleden uitoefent bij een stroomsnelheid 
nul is weergegeven in figuur 6F.
Deze figuur is gebaseerd op de resul
taten van metingen in de Berlijnse tank 
waar dynamometers in dwarsrichting op 
voorslede en aan einde helling het mo
gelijk maakten deze krachten te meten. 
Het blijkt, zoals ook al eerder vermeld, 
dat tot het moment van opdrijven een 
stuwdruk tussen hellingwand en schip 
tot resultaat heeft, dat een naar stuur
boord gerichte kracht ontstaat. Na op
drijven kon de kracht t.p.v. einde hel
ling niet meer gemeten worden; de 
kracht op de voorslede, welke tegen
gesteld gericht was, blijkt dan snel af 
te nemen.
Over het gebied, waarin deze dwars
krachten optreden is de constructie 
van de sleden en goten versterkt. In de 
praktijk is gebleken dat deze verstij
vingen terecht zijn aangebracht. Het ver
branden van de geleide randen aan de 
goten op deze plaatsen is hiervoor een 
duidelijke aanwijzing.

B. Belasting op schip en helling; de 
druk op eind helling
Nadere analyse van tewaterlatingen van 
V.L.C.C.’s, waarbij schade is opgetre
den, doet vermoeden dat hiervoor hoofd
zakelijk de druk op eind helling ver
antwoordelijk is. Dit noopte tot een 
verdergaande bestudering van juist dit 
aspect van de berekeningen.
Uit figuur 7 is duidelijk dat een bena-
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RESULTATEN DER BEREKENING

• A B SC IS ZAKKING HOEKVERDRAAI ING BUIGENO MOMENT »
«

DWARSKRACHT • GRONDDRUK •

• t M) (CM) (TANGENS) (TM) * (TONNEN) * 
*

(T/M 2) *

• 0 . 3 .82125 -0 .00087033 -91422.000977 *
•

-4819.000061 * 25.22023940 •

* 7 .450 3.19693 -0.00080363 -128612.043945 * -5155.969910  * 41.56005383 *

* 14.900 2.62901 -0.00071986 -165319.085938 • -4658.403564 * 57.83822441 *

• 22.350 2 .12588 -0.00062911 -194600.091797 * -3265.141541 * 65.90234184 •

* 29 .800 1.69271 -0.00053272 -212401.550781 • -1591.566269 * 52.47387886 •

• 37.250 1 .32929 -0.00044249 -218033.603516 * -5 .007893  • 49.84842253 *

*  44 .700 1.03035 -0.00036103 -212829.166016 * 1232.435165 • 44.82024622 •

• 52 .150 0 .79045 -0.00028382 -199445.271484 * 2238.341064 • 38.33697907 •

*  59.600 0 .60422 -0.00021906 -180026.511719 * 2914.120636 * 31.72176123 •

* 67 .050 0 .46201 -0.00016399 -156628.765625 * 3275.636444 * 25.87243700 •

* 74.500 0 .35789 -0.00011685 -131960.347656 * 3308.332916 * 21.29434848 •

* 81 .950 0 .28589 -0.00007774 -107682.058594 * 3181.475189 • 17.83965492 *

* 69 .400 0 .24013 -0 .00004634 -84832.704102 • 2934.434967 * 15.36840832 *

• 96 .850 0.21506 -0.00002208 -64164.979980 » 2604.019287 « 13.76390583 •

« 104.300 0 .20566 -0.00000414 -46148.187500 * 2228.299011 * 13.16226161 •

* 111.750 0 .20755 0.00000838 -30983.181396 * 1843.618439 • 13.28311598 »

• 119.200 0.21703 0.00001641 -18642.293945 • 1473.160614 * 13.89022458 •

* 126.650 0.23111 0.00002085 -8961.492188  * 1131.321365 * 14.79115510 •

* 134.100 0 .24742 0.00002252 -1666.161560  * 837.958138 * 15.83478642 •

*  141.550 0 .26417 0.00002215 3632.176025 * 591.079475 * 16.90695071 •

• 149.000 0.28007 0.00002033 7238.329041 * 383 .340008 • 17.92473769 •

* 156.450 0.29424 0.00001758 9433.443604 * 211.586296 • 18.83161306 •

* 163.900 0.30614 0.00001430 10479.820068 • 76.638042 • 19.59305620 *

• 171.350 0.31551 0.00001083 10646.527100 • -28.163284  • 
•

20.19240093 *

dering van het afloopgewicht door een 
trapezium bij deze grote tankers verre 
van juist is. Het overhangende deel ter 
plaatse van het achterschip, in totaal 
3986 ton, moet wel een enorme piek- 
belasting op eind sleden veroorzaken. 
Hoe komt men nu tot een betere be
nadering van deze drukverdeling?

B.l. Berekeningsmethode
Het probleem is te omschrijven als een 
constructie, verticaal belast op een ve
rende onderlaag.
Een computerprogramma ter bereke
ning van deze problemen is algemeen 
bekend. De theorie en de aannamen 
waarop dit programma is gebaseerd zijn 
te vinden in het boek „Beams on elastic 
foundations” van H. Hetenije.

Het programma neemt aan dat de reac- 
tiekraohten evenredig zijn aan de door- 
buiging of zakking van een doorsnede

S. en W. —  38e jaargang no. 21 —  1971

Fig. 9
van het schip opgelegd op de goten en 
kielblokken.
Er wordt dus verondersteld dat de go
ten en kielblokken met de helling elas
tisch zijn.
Deze elasticiteit wordt gedefinieerd 
door middel van een modulus van de 
fundering of ook wel beddingsconstan- 
te genoemd. Hieronder verstaat men de 
kracht in tonnen, werkend op een 
oppervlak van 1 m2, welke een zakking 
veroorzaakt van 1 m.
Aangezien het bij een schip gaat om 
een variabele stijfheid over de lengte 
met eventueel tevens een variabele bed- 
dingsconstante over de lengte van de 
goten zou een dergelijke berekening met 
de hand uitgevoerd ontzaglijk veel tijd 
vergen, daar zij afzonderlijk uitgevoerd 
moet worden voor elk deel waarover 
het traagheidsmoment constant is. Met 
behulp van de computer is dit echter 
een kleine moeite.

Voor een tewaterlating betekent het toe
passen van dit programma dat ingevoerd 
moeten worden in de berekening:
a. de gewichtsverdeling van het schip 
(het verloop van het afloopgewicht dus) 
als de belasting van de balk waarbij het 
gewicht, overhangend over de einden 
van de goten wordt ingevoerd als rand
voorwaarde in de vorm van een buigend 
moment en een dwarskracht;
b. de stijfheid van de balk c.q. de 
traagheidsmoment verdeling van het 
schip als balk beschouwd vermenigvul
digd met de elasticiteits modulus E van 
het staal;-
c. de beddingsconsta^te.'van de onder
grond, in casu van de‘: stapelingen onder 
de slede, tezamen met dé helling.
Zie ter illustratie figt&ir 8 waarop de 
invoer gegeven is voor een dergelijke 
berekening. Het programma berekent 
hiermede nu het volgende:

”4' V&t
v i t  503



Vervolg fig. 9

• • #
* A BSC IS • ZAKKING H 0EK V ER 0R A A IING • BUIGEND MOMENT 0WARSKRACHT • GRONDORUK •

* < n
•
•
•

(CM) ( TANGENS» •
•

(TM) I TONNEN) •
»

( T/M /I *

* 178 .800
#
• 0 .32229 0 .00000742

«
« 10107 .967529 -113 .720208

•
• 20.62663272 «

» 186 .250
*
• 0 .32663 0 .00000420 • 8984.394653 -186 .053335 • 20 .904-8322  *

* 193 .700
#
* 0 .32060 0.00000160 « 7363.259583 -244 .737480 • 21.04304314  *

* 201 .150
*
• 0 .32912 -0 .00 00 00 6 4 • 5367.768860 -290 .840218 » 2 1.0 63 63 /5 0  *

* 208 .600
#
* 0 .32003 -0 .00000214 « 3027.077209 -337 .970150 » 20.99396133  •

* 216 .050
*
• 0 .32613 -0 .00000278 • 322.734890 -388 .786617 « 20 .87235333  •

* 223 .500
#
* 0 .32 41 7 -0 .00000228 • -2772.678711 -432 .030193 • 20.74657273 *

*  230 .950
#
• 0 .32306 -0 .00000047 • -5803 .159302 -381 .967533 •

.
2 0 .67578459  *

* 238* 400
■#
• 0 .32376 0.00000253 • -8463 .868286 -327 .312496 * 20.72055197 *

* 2 45 .85 0
•
• 0 .32710 0.00000669 • -10508 .866455 -220 .358671 • 2 0 .93464279  *

* 253 .300
*
• 0 .33403 0 .00001193 • -11717 .426758 -1 01 .338664 * 21.37779951 *

*  2 60 .750
*
* 0 .34516 0 .00001810 • -11965 .799194 3 9 .078432 • 22 .09038806  *

* 2 68 .200
•
• 0 .36 11 3 0 .00002500 » -11055 .279297 211.692705 » 23.11251760  *

* 2 75 .650
*
• 0 .38 23 9 0 .00003  216 • -8998 .782471 2 T 5 .772259 • 24 .47264385  *

* 2 83 .10 0
*
« 0 .40 90 0 0 .00003935 • -7044.112488 292.094887 • 26.17593455  *

* 288 .36 0
*
« 0 .43090 0 .00004362 • -4 551 .000000 661.999985 * 27.57763791 *
* • *

IN D IEN  THEE RESULTATEN  VOOR EEN A B S C IS

a. de zakking of doorbuiging van de 
stapelingen en dus van het schip

b. de helling van de doorbuigingslijn of 
hoekverdraaiing

c. het buigend moment optredend in 
het schip

d. de dwarskracht en
e. de gronddruk of voor ons de slede- 

druk.
Ter illustratie figuur 9 met een aldus 
verkregen resultaat.
De gewichtsverdeling en de traagheids- 
moment verdeling van het schip geven 
geen probleem. D it zijn grootheden, die 
toch voor elk schip bepaald worden. Als 
derde invoer is echter nodig: de bed- 
dingsconstante, dus de kracht nodig om 
1 m 2 stapeling 1 m in te drukken.
Het gaat dus om de veerstijfheid van de 
goten en sleden en de staplingen 
daaronder, inclusiefj de helling. Dit is 
een grootheid, die bijzonder moeilijk te 
bepalen is. Op eenvoudige wijze zijp 
proefjes uitgevoerd tijdens tewaterlatin
gen op de werven* in Alblasserdam en 
Heusden om deze grootheid te schatten. 
Daarbij is de zakking van de stapeling 
tijdens de tewaterjating gemeten en uit 
het tewater!atings(jiagram, orthodox be
rekend, de bijbehorende krachten be
paald. Daarmedq is voor de bewuste 
helling met de (stapeling de beddings- 
constante K bekend. Zowel in Heusden

- X E  = RESULTAAT RECHTS

- 2 E = RESULTAAT L IN K S

als Alblasserdam werd hiervoor een K 
van ca. 3.000 t/m 3 berekend.
De stapelingen zijn in dit geval echter 
opgebouwd uit meer vurenhout en staan 
op een slappere helling dan op de Bot- 
lekwerf. De waarde zou voor de nieuwe 
helling met de veel stijvere stapelingen 
en nieuwe zeer grote sleden en goten, 
aanzienlijk groter moeten zijn. Teneinde 
een betere indruk te verkrijgen is toen 
één stapeling onder de pers gezet en 
gedrukt. Hieruit volgde een waarde van 
ruim 10.000 t /m 3. De werkelijke stape
ling zou echter meer vulhout bevatten 
dan die, welke onder de drukbank ge
bracht was. Bovendien zou de stapeling 
op de helling staan en niet op een hori
zontaal vlak. A rbitrair is toen gekozen 
voor een waarde van K van 6.400 t /m s 
als een gemiddelde tussen de waarde uit 
de proeven en van die onder de pers. 
Bovendien werden enkele berekeningen 
uitgevoerd waarbij onder dezelfde be
lasting de factor K  varieerde tussen de 
10.000 en de 3.000. Het blijkt nu dat 
de variatie in gronddruk relatief aanzien
lijk kleiner is dan het verschil in K 
waarde.
Ter illustratie hiervan figuur 10.
Een toename van K van 6.400 naar 
10.000, dus van ruim 60 pet, betekent 
een verhoging van de slededruk van 
slechts 20 pet. Een afname van 6.400

naar 2.900, een verlaging van ruim 
45 pet, een verlaging van de slededruk 
achter van 30 pet.
Mede op grond hiervan werd besloten 
de berekening te baseren op een K waar
de voor de stapeling en helling van
6.400 t/m 3, arbitrair dus, maar de fout 
die hiermede eventueel gemaakt zou 
worden, werd op dat moment niet groot 
geacht.
Het basismateriaal voor een tewater- 
latingsberekening was nu aanwezig. G e
start werd met het bepalen van de slede
druk verdeling in de droge toestand: 
schip op de helling, zonder water, ten
einde de vetdruk te  kunnen bepalen.
Het resultaat is gegeven in figuur 11.
De orthodoxe berekeningsmethode m.b. 
v. een trapezoïdale verdeling geeft aan:

q?a =  druk achter: 33 ,2 1/m2, q?v =  druk 
voor == 14,5 t /m 2, de verdeling berekend 
met het computer programma: <pa =  
80,6 t/m 2 als q>a en 16,0 t /m 2 <pv.

Dit betekende niet alleen een <pa wel
ke ca. 2,5 X  z°  groot is, maar tevens 
dat <pa ver boven de toelaatbare vet
druk zou liggen, welke opgegeven was 
als 40 a 45 t /m 2. D.w.z. het schip zou 
door zijn vet zakken en daardoor mis
schien niet willen aflopen. Gelukkig 
treedt deze hoge druk slechts op over 
een kort deel der sleden.
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M ODELVORM ING VOOR SCHEEPSBESTURING

Over dit onderwerp is op 15 december 1970 aan de Technische 
Hogeschool te D elft door de afdeling der Eleclrotechniek, on
der auspiciën van de afdeling der Regeltechniek en de sectie 
Scheepstechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
een symposium gehouden. Alle voordrachten zijn in een boek
werk samengevat onder redactie van ir. G. Honderd, ir. G. 
Wonink en ir. J. t .  Winkelman.

Het symposium werd door de Rector Magnificus, Prof. ir.
H . R. van Nauta Lemke, geopend, die bij zijn openingswoord 
opmerkte dat het minder merkwaardig is dat in een waterrijk 
land als Nederland een aantal voordrachten over modellen 
voor schepen wordt gehouden als wel dat dit op de afdeling 
der Electrotechniek plaatsvindt. Gezien in het licht van de 
informatietechniek, dat zich als steeds belangrijker deel uit de 
elektrotechniek ontwikkelt, zal dit echter minder verwonde
ring wekken. Met name in het vakgebied van de regeltech
niek worden dynamische modellen van de meest uiteenlopende 
systemen gehanteerd. Op het laboratorium voor Regeltechniek 
van de afdeling der Electrotechniek is sinds vele jaren een 
studie aan de gang betreffende het stuurgedrag van schepen.

Dit vindt plaats in samenwerking met de Nederlandse K oop
vaardij (K.O.F.) en de Koninklijke Marine.

De mathematische beschrijving van het scheepsgedrag is te be
naderen vanuit het mechanistische standpunt door de kracht
en momentvergelijkingen op te stellen. Dit leidt tot vergelij
kingen die aanzienlijk vereenvoudigd moeten worden tenein
de tot een hanteerbaar en meetbaar model te komen, geschikt 
voor onder andere de synthese van stuurautomaten. Deze be
nadering is bij scheepsbouw- en scheepvaartdeskundigen ge
bruikelijk.

Door een overwegende black-box-benadering te gebruiken is 
uit metingen aan ware-grootte-schepen een model af te leiden 
dat in het algemeen een zeer eenvoudige structuur heeft. Een 
dergelijk model heeft voor regeltechnici een grote bekoring.

Teneinde beide benaderingen met elkaar te confronteren is op 
het symposium door een aantal scheepvaartkundigen, scheeps
bouwkundigen en regeltechnici, die daadwerkelijk op dit ge
bied werken, de opzet van het dynamische model vanuit de 
theorie en de meting van het model in de praktijk behandeld.

De toepassing van de modellen wordt aangegeven voor simu
latie van het stuurgedrag van het schip en voor het ontwerpen 
van een stuurautomuat. Aldus ir. G. Honderd in zijn voor
woord bij het boek dat alle voordrachten bevat. Hij merkt 
daarbij nog op dat wellicht door het symposium de samen
werking tussen deskundigen op het gebied van de scheeps
bouw, de scheepvaart en de regeltechniek zal worden be
vorderd.

Wij zijn van mening dat een aantal voordrachten, op dit 
symposium gehouden, in aanmerking kom t voor opname in 
ons blad en van belang is voor onze lezers. Wij prijzen ons 
gelukkig dat de redactiecommissie van het boek M odelvor
ming voor Scheepsbesturing, alsmede de auteurs, toestem
ming hebben gegeven om de lezingen op te nemen. De meeste 
zijn in de Nederlandse taal, een enkele is in het Engels ge
steld.
Als eerste voordracht volgt het onderwerp „Onderzoek op het 
gebied van sturen en manoeuvreren” door Prof. ir. J. Ger- 
ritsma.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer

O NDERZOEK OP HET GEBIED V A N  STUREN EN MANOEUVREREN
door prof. ir. J. Gerritsm a

Samenvatting:
Er wordt een kort historisch overzicht over het onderzoek op het gebied van het 
sturen en manoeuvreren van schepen gegeven. Het belang van de kennis op dit 
gebied wordt in verband met de huidige ontwikkeling van het schip belicht.

Aan de stuur- en manoeuvreereigen- 
schappen van koopvaardijschepen wor
den ook nu nog vrijwel geen specifieke 
eisen in getalvorm gesteld. Het bouw- 
bestek vermeldt soms dat het schip een 
voldoende mate van bestuurbaarheid 
moet hebben, maar wat dat precies in
houdt wordt in het vage gelaten.
In enkele gevallen verlangt men het uit
voeren van standaard stuurproeven, zo
als een draaicirkelproef of een zig-zag- 
proef, maar de criteria waaraan de uit
komsten getoetst kunnen worden zijn in 
het algemeen niet beschikbaar.
De ontwerper houdt zich in feite nauwe
lijks bezig met de stuureigenschappen, 
maar hij kiest op grond van statistisch 
vergelijkingsmateriaal een roeropper- 
vlak dat meestal gerelateerd word aan het 
lateraal oppervlak van het schip. Deze 
nogal primitieve werkwijze, die al heel 
lang in gebruik is, blijkt in veel gevallen, 
ook nu nog, redelijke resultaten te ge
ven, soms tot verbazing van de be
oefenaren van andere technische weten
schappen.
Dergelijke methoden geven echter geen 
goede oplossing als extrapolatie naar véél

grotere afmetingen, snelheden of naar 
andere scheepsvormen nodig is. Met na
me wreekt zich dan het gebrek aan spe
cifieke criteria, óók omdat daardoor het 
theoretisch onderzoek de impuls vanuit 
de praktijk lange tijd heeft gemist. Na de 
opkomst van het modelonderzoek in 
sleeptanks omstreeks 1870 is het onder
zoek naar de stuureigenschappen van het 
schip langzaam op gang gekomen. In 
het begin was het doel voornamelijk het 
vaststellen van de draaicapaciteiten van 
het schip.
Hovgaard heeft in 1912 empirisch mate
riaal op dit gebied verzameld en daaruit 
formules samengesteld om de draaicir- 
kel-diameter in het ontwerpstadium te 
kunnen voorspellen [1]. Hij waarschuwde 
zelf voor het empirisch karakter van zijn 
resultaat.

Uitvoerig experimenteel onderzoek over 
de onderlinge beïnvloeding van roer en 
schip heeft in de periode tussen 1920 en 
1930 plaats gevonden [2]. Een eerste po
ging om de mate van manoeuvreerbaar
heid te bepalen en criteria in getalvorm 
op te stellen is afkomstig van Kempf die 
de resultaten van de door hem geïntrodu

ceerde zig-zag proeven analyseerde [3]. 
Minorsky schijnt de eerste geweest te zijn 
die een meer analytische beschouwing 
over het stuurprobleem heeft gegeven. 
Een beschrijving van de automatische pi
loot voor de „New Mexico” verscheen 
in 1930 [4],

Kucharski heeft in 1932 voor het eerst 
de theorie van draagvlakken met lage 
aspectverhouding toegepast op het schip 
[5], maar pas na de samenvatting van 
Davidson en Schiff, van wat tot 1946 be
kend was, is de research op het gebied van 
sturen en manoeuvreren aanzienlijk in 
om vang toegenomen [6]. Een meer re
cente samenvatting waarin tevens de his
torische ontwikkeling uitvoerig is weer
gegeven werd in 1960 door Norrbin ge
publiceerd [7],
Het onderzoek in de laatste tien jaar is 
voornamelijk gericht geweest op de hy
drodynamische krachten en momenten 
die werken op een schip dat in een hori
zontaal vlak beweegt. In verband met de 
aanzienlijke invloed van de viscositeit is 
het niet mogelijk gebleken deze krachten 
te berekenen zodat gebruik gemaakt 
wordt van het modelexperiment. Met na-
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me speelt de oscillatie-techniek hier een 
belangrijke rol.

Toch blijft de viscositeit van het water 
een bron van complicaties: het niet vol
doen aan de wet van Reynolds kan de 
waarde van het model-experiment sterk 
verminderen, zodat overschalen naar het 
schip soms niet gerechtvaardigd is. Des
ondanks is het rekenmodel, dat met be
hulp van gemeten hydrodynamische coëf
ficiënten opgesteld kan worden, vaak 
bruikbaar om de beweging van het schip 
te beschrijven.

De oscillatie-techniek en het simuleren 
van scheepsbewegingen is toegepast bij 
het ontwerp van de eerste atoomonder- 
zeeërs. Inderdaad werd in dat geval qua 
snelheid en afmetingen een geheel nieuw 
terrein betreden, althans voor dat be
paalde scheepstype. Voor zover bekend 
zijn daarbij duidelijke ontwerpcriteria 
gesteld en men heeft noodsituaties ge
analyseerd met behulp van een stuur- 
simulator.

Gezien het confidentiële karakter van dit 
onderzoek is hiervan weinig gepubliceerd.

Bij de koopvaardij heeft de komst van 
de zeer grote tankers en bulkcarriers het 
onderzoek van de stuureigenschappen ge
stimuleerd. Alleen al door hun afme
tingen reageren deze schepen langzaam 
en door de relatief kleine lengte-breedte 
verhouding gecombineerd met een volle 
vorm wordt vaak een gebrek aan koers- 
stabiliteit veroorzaakt.

Dit onderzoek heeft twee facetten. In de 
eerste plaats zal berekening van de stuur
eigenschappen in het ontwerpstadium de 
dimensionering van het schip en de 
stuurinrichting ten goede komen. Ten 
tweede zal simulatie van het stuurgedrag 
een training van de bemanning vóóraf 
mogelijk maken, zodat afwijkende eigen
schappen beheerst, of in ieder geval her
kend kunnen worden. Zo is in 1969 on
der leiding van Van den Brug (IWECO) 
het varen op Decca navigatie in de vaar
geul naar Europoort gesimuleerd. Lood
sen „stuurden” in dit geval, ter beoor
deling van de breedte van de geul, die 
nog gegraven moest worden. Ook de 
komst van het containerschip heeft pro-

1. Hovgaard, W. : Turning circles, Trans
action Institution of Naval Architects, 
1912.

2. Baker, G. S. and G. H. Bottomley: Man
oeuvring of Ships, Transactions Institu
tion of Engineers and Shipbuilders in 
Scotland, 1921/22, 1923/24, 1926/27, 
1930/31.

3. Kempf, G. : Manövriemorm für Schiffe, 
Hansa 1944.

blemen ten aanzien van het sturen ge
geven. De containers die soms tot een 
vrij grote hoogte op het dek gestapeld 
zijn, kunnen aanzienlijke windvang ver
oorzaken die bij de beoordeling van het 
sturen een rol speelt. Vraagstukken die 
na beëindiging van de periode van het 
zeilschip achter ons schenen te liggen, 
worden nu weer actueel.

Ook hier kan simulatie van het sturen 
gebruikt worden om het gedrag van het 
schip te toetsen met behulp van nautische 
experts.

Het automatisch sturen van een schip is 
een onderwerp, waarbij met voordeel ge
bruik gemaakt kan worden van de kennis 
van de hydrodynamische eigenschappen 
van het schip. Belangrijk is daarbij het 
stellen van het juiste criterium. Het is in 
het algemeen niet juist om een gegeven 
koers of baan met een zo gering moge
lijke afwijking te volgen. Oók de toe
genomen scheepsweerstand of het snel
heidsverlies als gevolg van het sturen 
moet in het criterium opgenomen wor
den, omdat men anders een belangrijk 
aspect van het vervoer per schip uit het 
oog verliest.

Bij een macro-beschouwing van het op
timalisatieprobleem moet het vaartver- 
lies door zeegang en wind op het be
schouwde traject geminimaliseerd wor
den. De verticale scheepsbewegingen in 
golven die daarbij van overwegend be
lang zijn kunnen thans met voldoende 
nauwkeurigheid berekend worden, zodat 
bij een gegeven, met de tijd variërend 
golfveld, de optimale route te berekenen 
is. Ook andere criteria, bijvoorbeeld mi
nimale verticale versnellingen, kunnen 
gehanteerd worden. Daar het schip de 
berekende baan slechts in grote trekken 
moet volgen, heeft deze optimalisatie 
geen invloed op het ontwerp van een 
stuurautomaat.

Daarvoor is het gedrag van het schip in 
een klein tijdsbestek belangrijk. Echter 
óók in dat geval is minimaal snelheids
verlies een mogelijk criterium voor het 
ontwerp van de besturing.

De corrigerende werking van het roer 
veroorzaakt een beweging van het schip
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in het horizontale vlak, wat aanleiding 
geeft tot een langere afgelegde weg en 
tot verhoging van de scheepsweerstand.

Beide gevolgen kan men interpreteren 
als snelheidsverlies. De grotere weerstand 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
langsscheepse component van de centri
fugale kracht die op het schip werkt en 
verder vermindert het voortstuwings- 
rendement door asymmetrie van de stro
ming ter plaatse van de schroef bij grote 
roeruitslag. Koyama heeft dan ook voor
gesteld een lineaire combinatie van koers- 
fout en roerhoek te minimaliseren bij het 
ontwerp van een stuurautomaat [8].

Het frequentiegebied van storingen, zo
als van de zeegang, is van groot belang 
voor een goede werking van de automa
tische piloot. Met de bestaande kennis 
van de scheepsbewegingen in golven is 
het wellicht mogelijk de aanpassing van 
de stuurautomaat te verbeteren. Bestaan
de installaties blijken namelijk in zeegang 
niet altijd te voldoen.

Het is moeilijk toekomstige ontwikke
lingen op het gebied van het sturen van 
schepen te voorspellen. In ieder geval 
is de tendens naar steeds grotere scheeps- 
afmetingen nog niet geëindigd. De daar
mee gepaard gaande verdere vergroting 
van de significante tijdconstanten van 
het stuurgedrag van het schip maakt het 
nodig het gedrag van de menselijke roer
ganger nader te bestuderen.

Het is misschien wenselijk of nodig dat 
de roerganger de gevolgen van zijn mani
pulaties met het roer versneld te weten 
krijgt, zodat hij een voorgenomen ma
noeuvre beter kan overzien.

Mogelijk zal ook het automatisch volgen 
van een vooraf uitgcstippeldc baan, bij
voorbeeld door een gebied met grote 
diepgangsbeperking, in de toekomst van 
belang worden.

Het lijkt wel zeker dat bij het onderzoek 
op het gebied van het sturen en ma
noeuvreren van schepen samenwerking 
tussen deskundigen op het gebied van de 
regeltechniek, de scheepsbouwkundc en 
de scheepvaartkunde gewenst en mis
schien noodzakelijk is.
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Introduction
The rapidly growing demand for more information on the 
manoeuvrability of ships is to be recognized nowadays very 
distinctly, especially by an industrial service institute in the 
field of ships* hydrodynamics like the Netherlands Ship Model 
Basin [ Ref. 1]. At this moment, means like manoeuvring 
basins, rotating arms and towing tanks with planar motion 
systems are at many places available. The information ob
tained from ship model tests in such facilities is still in
sufficient to satisfy all questions. There is a growing interest 
to train people under circumstances with which they will 
be confronted on ships in the near future. Governments, 
harbour authorities and ship owners like to know the criteria 
on which a decision can be taken to enter a harbour with a 
large ship. The human aspects of manoeuvring very large 
ships have raised an interest in designing semi-automatic pilots. 
A clear explanation of the role of the human operator has 
been presented by Segel [Ref. 2] at the ‘First Symposium on 
Ship Manoeuvrability* in Washington in 1960. In that paper 
a discussion is given about the many items that influence the 
path of the ship, which the pilot, captain or helmsman 
desires to follow. The block diagram presented in Figure 1 
illustrates the complexity of the phenomenon.
These new demands for industrial service by laboratories on 
ships’ hydronamics ask for new means. The Netherlands 
Ship Model Basin is of the opinion that a three dimensional 
simulation of the manoeuvring of surface ships can meet most 
of these advanced demands.

PROJECTION SYSTEM

Figure 1

For that reason the N.S.M.B. has decided to design and 
build a relatively large simulator, such that reality is very closely 
approached.
For the realisation of this project a close cooperation 
between nautical experts, perception specialists and hydrody- 
namicists has found place.
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In this informative paper the following subjects will be dealt 
with:
Description of the N.S.M.B. manoeuvring simulator;
Human aspects of ship manoeuvring and simulation;
Nautical aspects of ship handling in simulation;
Preparation of software.

Description of the N.S.M.B. manoeuvring simulator
The steering and manoeuvring simulator as described by Van 
den Brug in [Ref. 3] is a device which makes use of the 
simulation by means of a mathematical model and a three 
dimensional visual display. The N.S.M.B. simulator consists 
of a wheelhouse, an acclimatization room, a ship’s corridor, 
a visual display and a hybrid computer. E.A.I. 690, (Figure 2).
The wheelhouse (Figure 3) has a width of 20 ft., a depth of 
14 ft. and a height of 7 ft. All around, except for a part of 
the aft bulkhead, are slanted windows. The wheelhouse is 
equipped and furnished like that of a big ship. Mounted are 
an instrument console, with wheel, engine telegraph, engine 
remote control, bridge control, automatic course control 
system, repeater compass, rudder angle indicator, rpm indica
tor, log, wind velocity and direction meters, echo sounders, 
VHF, intercom.
In the centre of the wheelhouse the chart table, radar and 
decca navigator may be placed. The design is such that the 
location of the instruments can be changed if desired. An 
acclimatization room is used to make a gradual change-over 
from full daylight to the ‘daylight’ of the simulator. The accli
matization room is the captain’s office and the corridor has 
doors to the imaginary officers’ cabins.
Around the bridge there is a cylindrical projection screen 
with a diameter of 67 ft. and a height of 30 ft. on which 
the perceptual environment is displayed.
Looking forward, one sees the part of the ship in front of 
the wheelhouse: sidewards, one sees the wings of the bridge, 
and aft, the funnels. Parts of the ship are built as ‘décor’. 
The horizon, sea, sky, harbour entrance, buoys and other 
ships are projected on the screen by means of the visual 
display. This is a point-light-source projector, consisting of a 
lamp with a high light intensity and a very small filament 
and an object which represents the harbour entrance, coastline, 
ship or buoy. The object gives a shadow on the screen. By 
making the object of coloured glass, a coloured image is ob
tained.
The approach to the coast is perceived as a growing image,

which is realized by moving the object representing the coast
line into the direction of the lamp.
A displacement of the ship along the coast is perceived as, 
for instance, the separation of two towers of a leading line. 
This is accomplished by moving the object into a direction 
perpendicular to the afore mentioned direction.
A change in course is achieved by turning the object around 
the lamp.
If, in the wheelhouse, the wheel is turned, a signal goes to 
the computer; it calculates from this signal and the pro
grammed current and wind, the motions of the ship. The 
results are fed back into the indicating instruments in the 
wheelhouse. In addition, the computer calculates the motions 
of the object of the visual display.

Human aspects of ship manoeuvring and simulation
In [Ref. 4] Wagenaar motivated the selected type of projec
tion of the simulator.
Since the study of man as a navigator of supertankers is 
very young, little is known about his abilities in this respect. 
Yet it is evident that any navigator, notwithstanding his 
experience and seamanship, has some physiological and psy
chological limitations which are relevant for the execution of 
his task.
A purely physiological problem is the limited capacity for 
the perception of motion. Very slow motions cannot be 
perceived by human beings, as is for instance the case with 
the hands of a clock. To be more specific, the smallest yaw 
velocity a human being can perceive is about 1 minute of 
arc per second. The smallest just noticeable acceleration or 
deceleration of the yaw motion occurs when the yaw-velocity 
is doubled or halved within 5 seconds. Analysis of ship 
manoeuvrability experiments on full scale revealed that tankers 
above 100,000 tons displacement move so slowly during 
manoeuvres that a fair amount of the accompanying velocities 
and accelerations are not perceptible for the man on the 
bridge. This means that some information, which is indis
pensable for the correct execution of the manoeuvre, is not 
available for the navigator due to his own physiological limita
tions.
The inertia of large tankers also raises a problem of a more 
psychological nature. It is well known to pilots and captains 
that there is a lime lag between a rudder command and 
the reaction of the ship. This lag can easily be of the 
order of 15 seconds. Psychological research on tracking 
behaviour revealed that steering tasks raise difficulties when 
the time lag between command and reaction is longer than
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4 seconds. Also related to inertia is the ability to anticipate 
motions over long time intervals.
Even very simple manoeuvres take a long time and should, 
therefore, be initiated a long time bclorehand. It is, however, 
very difficult to anticipate manoeuvres over long time intervals 
as human beings have only a limited capability for extrapola
tion of slow motions: the navigator can hardly predict how 
his position will be in ten minutes and therefore is not 
able to initiate the necessary corrections at the required 
moment. Still another factor is the ability to distinguish the 
different causes of the ship’s motion, namely wind, current 
and steering action initiated by the helmsman. Does the 
helmsman remember his steering actions of the last 10 
minutes and is he able to isolate the ship response to these 
actions from the total ship motion? How exactly can the 
navigator ‘perceive’ the effects of wind and current? An 
even more complex situation arises in navigation with the 
aid of a Decometer. A change of position indicated by a 
Decometer may have three different meanings:
— the ship is moving due to steering movements of some 
time ago
— the ship is drifting due to current
— a skywave is disturbing the Decca-signal.
In simulator experiments by our group it appeared to be very 
hard to discriminate between these effects. Yet an erroneous 
interpretation of the Decometer may have detrimental conse
quences.
It is possible to continue this list of physiological and psycho
logical problems but the main point is clear enough: human 
beings have limitations which may impede optimum execution 
of manoeuvres.
Since manoeuvrability is related to what a man can do with his 
ship, improvement of manoeuvrability should incorporate 
studies on the human being as a navigator of supertankers.
The most urgent problems are:
—  What are the physiological and psychological functions 
involved in supertanker manoeuvring? W hat are their limita
tions and how do they affect the manoeuvres?
— What kind of equipment facilitates ship handling? Can 
people use quickened displays, indicators of yaw-velocity 
and acceleration? How should the layout of this equipment 
be? Can some of the tasks be handled by automatons?
— To what extent can training improve manoeuvrability? 
Certainly, some of the psychological functions involved in 
manoeuvring are trainable, but how and to what extent?
—  Finally what are the limitations of optimally steered super
tankers? How wide should harbour entrances or canals be? 
With a ship of what size do single mooring-point-systems 
become more economical or even inevitable? Are there stan
dard manoeuvres to avoid ships and other obstacles?
The most important requirement for research on the human 
behaviour in ship handling is that the real situation is ap
proximated as closely as possible.
Real supertankers are not really appropriate for the scientific 
study of ship manoeuvrability for it will be practically 
impossible to study the limitations of shiphandling under 
simultaneous conditions of heavy fog, shallow water and a 
narrow harbour entrance! Besides, it is not possible for the 
psychologist to control conditions of visibility, wind, current 
etc.
Experiments with supertankers on several time-scales revealed, 
that (1) manoeuvres on a contracted time-scale are easier and 
that (2) training with a ship on a reduced time-scale is not 
transferred to real time conditions. These experimental results 
show that the manoeuvring situation in scale models is 
too far from reality.
The simulation of supertankers with a computer and a visual 
display, like in aircraft training and research, seems at this 
moment the most appropiate.
The following requirements can be specified with respect to 
the approximation of reality:
—  A real, completely equipped wheelhouse, with all instru
ments that are normally present in large tankers. Several 
people are to be on the bridge simultaneously.
— A large visual field, preferably 360 degrees.

— A detailed presentation of visual marks like lighthouses, 
leading lines, buoys, coastlines, etc. All the cues that a navi
gator might need are to be presented in such a way that they 
can be used as in a real situation.
— Realistic colours and motions.
After comprehensive study Wagenaar [Ref. 4] concluded that 
these requirements can be fulfilled only with the point-light- 
source projection technique as consequently applied in the 
experimental simulator of Iweco and the N.S.M.B. simulator 
designed for industrial service.

Nautical aspects of ship handling in simulation
For a better understanding of the idea of ‘nautical aspects’, 
Don put two questions forward in Ref. [5]:
1. What is the information, on which the man, handling a 
ship in reality, will base his manoeuvring orders?
2. To what extent and to what accuracy can this information 
be supplied to the man when he is manoeuvring on a simulator? 
To illustrate the latter as well as to explain the problem of 
the nautical aspects in general, some standardized manoeuvres 
will be discussed with respect to their possible simulations.
a Collision avoidance, either with ships at anchor, or with 
moving targets and navigating safely along a buoy.
External influences, such as wind and current can be applied. 
Manoeuvring properties of other ships may be simulated on 
an elementary basis to avoid costly increase of computer 
facilities. The simulator must provide a means for taking visual 
compass bearings on other ships and objects. In accordance 
with reality a collision must occur in case the bearing does 
not change.
b. Man overboard manoeuvres. A small problem will arise, 
when it is required to maintain visual display up to very 
close distances. Limits of the image projection techniques can 
force the interruption of the manoeuvre for a short period 
in order to adjust the image projection.
c. Single point approach and mooring. Taking int account 
the foregoing remarks, it can be stated that this manoeuvre 
can also be simulated. A limited number of fixed points to 
be used in the approach of the mooring point, as remote 
landmarks, can be part of the visual display.
d. Harbour approach. Two different situations can be distin
guished:
1. A harbour approach from unrestricted waters, which 
means freedom in direction of approach.
2. An approach along a given channel, limiting the direction 
of the approach and causing channel or shallow water effects 
in some circumstances.
As most harbours have a recommended direction of entrance, 
normally marked by a leading line of lights, both situations 
can be discussed simultaneously.
In most circumstances the waterdepth will decrease when 
approaching the harbour. The latter causes a change in steering 
properties. These effects, as far as known, can also be applied, 
which is of importance when no facilities in practice are 
available to  make pilots acquainted with these effects.
A variety of navigational aids can be incorporated, ranging 
from lines of lights and buoys to radar and other electronic 
positioning information.
There will be a limitation in closest approach distance, due 
to the image projection technique.
Manoeuvring in bad visibility, using electronic navigational 
aids, has no limitations.
When manoeuvring is based on visual landmarks, it is ad
visable to make a distinction for the landmarks between 
primary and secundary navigational aids. Due to the projection 
technique, a small distortion can occur in some part of the 
visual display.
e. The harbour approach will be followed by the manoeuvre 
of entering the harbour. It is very attractive to have both 
manoeuvres combined in one continuous rud on the simulator. 
As long as no visual display is required, e.g. simulation of 
navigation in bad visibility, no problems arise. When navigating 
on visual landmarks, it is unavoidable to have an interruption 
between both manoeuvres to adjust the image projection.
It is investigated to automate the change of the image in order 
to reduce to a minimum the time involved in changing the
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RUDDER EFFECTIVITY TIME CONSTANT

Figure 4

image. All remarks, made in connection with the harbour 
approach, also apply to the simulation of entering a harbour.
Preparation of software
The preparation of the software for the hybrid computer of 
the manoeuvring simulator is mainly guided by the following 
three problems, which first have to be solved as a part of 
industrial service by the Netherlands Ship Model Basin:
]. Which hull form has to be chosen from a point of view 
of good manoeuvrability,
2. which navigation system has to be chosen from a point 
of view of safe manoeuvrability,
3. which harbour configuration has to be chosen from a 
point of view of safe manoeuvrability.
It was tried to obtain an answer to these questions by means 
of model tests. In the foregoing chapters is explained that 
not only the response of the ship to the rudder has to be 
regarded but also the behaviour and skill of the helmsmen. 
Being aware of this fact these model tests were carried out 
with the use of an automatic pilot of which the characteristics 
correspond with the actual characteristics of a helmsman 
on board a ship.
To obtain data on the behaviour of helmsmen, measurements 
have been carried out on board of ships. The results of these 
measurements have been described in Ref. [6] and are 
reproduced in Figure 4. Though these full scale measurements 
were very rough, their results could be used to a satisfactory 
degree.
After this, questions were raised about ships which did not 
yqt exist. As the ships did not exist it was not possible to 
determine by means of full scale measurements the behaviour 
of human beings steering these ships.
Therefore one of the first studies carried out on the precursor 
of the present simluator was the determination of the human 
aspects when controlling mammoth tankers which at that time 
did not exist; see Ref. [7] from which Figure 5 has been 
copied. The description of the ship characteristics in these 
first studies did not need to be very accurate since only a 
type or class of ships had to be simulated and not a specific 
ship in a specific condition.
In these studies the ship could easily be described by four

coefficients in the differential equations of motions as indi
cated by Nomoto [Ref. 8],

d r
T  —  + r  -  K6 

dt

™ dv
T i t -  + v = K 1 dt

in which:

f

r  = r a t e  of tu rn ing  of the sh ip
v = d r i f t  ve locity  of the sh ip
'6 = ru d d e r  angle

T and T^ =■ t im e  constan ts  of the ship
K and - ru d d e r  effectiv ity  coeffic ien ts

These coefficients were determined from zigzag tests and 
spiral tests carried out in a model basin. Later on, these equa
tions were improved by adding a non-linear term:

d r  o
T —  + r  + a. r J  =■ K8 

dt
When the technique of carrying out simulator tests became 
routine, more specific questions had to be solved by means 
of simulator tests.
First, use was made of oscillation techniques to determine 
all the coefficients of the differential equations of motion. The 
number of coefficients varied between about 30 tot 60, see Ref. 
[9] and [10]. Little physical meaning could be given to these 
coefficients as they were mainly obtained by a mathematical 
method of a series expansion of the hydrodynamic forces 
acting on the ship. Another drawback in using the coefficients 
determined by oscillation techniques is felt when the behaviour 
of a ship in a canal has to be described in a mathematical 
way as input for the computer. This is explained by the fact 
that, when sailing in a canal, the bank-suction during the 
oscillation of the ship will change. However, the worst dis
advantage of the above given mathematical description of the
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Figure 5

ship motion is experienced when one wants to determine the 
coefficients of the actual ship which cannot be oscillated 
artificially.
For that reason the N.S.M.B. studies the possibility of deter
mining the coefficients of the equation of motions from free 
running ship models of which the manoeuvres can be measured 
In that case the force that excites the manoeuvre has to be 
known exactly during the manoeuvre, see Ref. [11].
The advantage of these differential equations lies in the fact 
that the effects of any other hydrodynamical phenomenon 
such as waves, current, bank-suction, shallow water effects 
and wind can easily be inserted in the equations.
Once the mathematical simulation of the ship is highly devel
oped most of the three studies as described in the beginning 
of this chapter can be solved on the simulator. The only fact 
that remains to be studied is the judgement of the manoeuvres 
performed on the simulator on different ships, with different 
navigation systems or in different harbour configurations.
To this end a team of nautical experts of the Netherlands 
Pilotage and of the Ministry of Traffic and Public Works will 
come together to discuss the criteria that have to be set up. 
After the manoeuvres carried out on the simulator have been 
measured it can be decided by using these criteria which 
set of manoeuvres carried out with one ship is superior to 
the set of manoeuvres carried out with another ship.

The above mentioned criteria very much depend on the 
manoeuvres that have to be carried out and that might be:
—  entering a harbour
—  automatic steering of a ship
—  mooring a ship alongside a pier
— approaching a SMB buoy
— multi-lane traffic in the Canal of Dover etc.
Besides the above mentioned authorities the N.S.M.B. also 
studies these aspects with industries which are interested in 
carrying out tests on a simulator.

Final remarks
The N.S.M.B. manoeuvring simulator has been operational 
since September 1970. A close co-operation between the Minis
try of Traffic and Public Works, the Netherlands Pilotage and 
Aids to Navigation and the N.S.M.B. has been realised.
Under their auspices a general purpose training program is 
in preparation. Training courses started in November 1970. 
Special purpose training programs, formulated according to 
the requirements of customers, are under development.
It is to be expected that the manoeuvring simulator will 
introduce a new tool for industrial service, which may lead 
to a better understanding and possible improvement of the 
manoeuvring properties of ships and thus may contribute 
to the safety at sea.

References

1. Manen, J. D. van: ‘The Netherlands Ship Model Basin ship 
handling and manoeuvring simulator’. International Ship
building Progress, 1970.

2. Segel, L .: ‘Ship manoeuvrability as influenced by the transient 
response to the helm'. D.T.M.B. Report 1461, Washington 1960.

3. Brug, J. B. van den : ‘Simulation of steering and manoeuvring 
qualities of ships’. International Shipbuilding Progress, 1970.

4. Wagenaar, W. A .:  'Human aspects of ship manoeuvring and 
simulation-. Internationa! Shipbuilding Progress, 1970.

5. Don, C .: ‘Nautical aspects of ship handling in simulation’. 
International Shipbuilding Progress, 1970.

6. Hooft, J. P .: The manoeuvrability of ships on a straight 
course’. Netherlands Ship Research Centre, Report no. 99S,

Delft 1967.
7. Stuurman, A. M .: ‘Bepaling van de parameters in een model 

voor de roerganger met behulp van een ‘Model Matching’ 
techniek’. Master of science thesis, Delft 1968.

8. Nomoto, K. C. S .: ‘On the steering qualities of ships’. Interna
tional Shipbuilding Progress, 1957.

9. Leeuwen, G. van, and Glansdorp, C. C .: ‘Experimental de
termination of linear and non-linear lateral hydrodynamic 
derivatives of a ‘Mariner’-type ship model’. I. T. T. C. 1966.

10. Eda, H. and Crane, C. L . : ‘Steering characteristics of ships in 
calm water and waves’. Soc. Nav. Arch, and Mar. Eng. 1965.

11. Hermans, A . I . :  ‘A new approach in ship manoeuvring’. To be 
published.

512



BP GEEFT VO O R K EU R  A A N  BESTAANDE ROUTERINGSSCHEMA IN HET KANAAL

Mammoettankers hebben de naam, dat er 
moeilijk mee valt te manoeuvreren en dat 
het nog moeilijker is om ze te doen 
stoppen.

Een typisch voorbeeld van deze ziens
wijze is de dikwijls aangehaalde 8 tot 10 
mijls afstand, welke zo’n tankergigant 
van boven de 200.000 ton nodig zou 
hebben om volledig tot stilstand te 
komen. Hetgeen weer zou betekenen, dat 
de kapitein van een mammoettanker, 
die wordt geconfronteerd met de moge
lijkheid van een aanvaring met een schip 
twee of drie mijl vooruit, geen hoop meer 
zou mogen koesteren om een aanvaring 
te vermijden.

Zoals zovele statistische gegevens 
bevat de 10 mijls stopafstand een element 
van waarheid, want een vol beladen 
reuzentanker heeft bij kalm weer en ge
stopte machines wellicht zo’n afstand als 
„uitloop” .
M aar proefnemingen met de tanker 
British Explorer van BP (213.000 ton 
deadweight) wezen uit, dat zij in geval 
van nood bij een snelheid van 15 knopen 
zelfs binnen 2 zeemijlen kon worden ge
stopt.

Bij slecht zicht of dicht scheepvaart
verkeer zal een schip trouwens nooit 
op volle snelheid varen, hetgeen de 
noodstopafstand nog aanzienlijk ver
mindert. Terwijl een schip een noodstop 
uitvoert blijft het uiteraard mogelijk, dat 
zij als gevolg daarvan van haar koers 
afwijkt.

De noodstop is overigens niet het enige 
middel om een aanvaring te voorkomen 
en onder bepaalde omstandigheden zeker 
niet eens het beste. W anneer er voldoen
de ruimte is om te manoeuvreren, kan 
het snel en vol omgooien van het roer 
zeer effectief zijn.
De mammoettankers kennen nu een
maal problemen, die hun diepgang met 
zich meebrengt en het manoeuvreren 
met deze schepen gaat iets langzamer 
dan met kleinere schepen. M aar met 
een bekwame gezagvoerder op de brug, 
kunnen zij desondanks net zo veilig 
bestuurd worden.

Tenslotte neemt de manoeuvreerbaarheid 
van een schip niet af naarmate de ton
nage, doch slechts naarmate de lengte 
van een schip toeneemt.
Een 250.000 tonner is slechts tweemaal 
zo lang als een 25.000 tons schip, zodat 
zij ondanks het vertienvoudigd gewicht 
slechts de dubbele ruimte voor haar ma
noeuvre nodig heeft.

Tot deze conclusies komt de Engelsman
D. F. Gresham, algemeen directeur van 
de BP Tanker Co. Ltd., naar aanleiding 
van de aanvaringen in het Engelse K a
naal, waarbij tankers waren betrokken. 
„Het Kanaal” , stelt hij, „heeft terecht de 
reputatie een moeilijk navigatiegebied te

De tanker British Explorer

zijn. Elke dag passeren er 1000 schepen, 
een aantal dat onvermijdelijk een grote 
hoeveelheid potentiële kansen op aan
varing met zich mee brengt misschien 
wel miljoenen per jaar” .

„Nauwkeurige cijfers zijn moeilijk te 
verkrijgen, maar algemeen wordt aan
genomen, dat zich in Het Kanaal ca. 
30 aanvaringen hebben voltrokken in 
de drie jaren vóór mei 1976 (toen het 
z.g. routeringsschema officieel werd 
geïntroduceerd) en 37 aanvaringen in de 
drie jaar, welke er op zijn gevolgd. Ver
geleken met het aanvaringsrisico is het 
aanvaringspercentage zeer laag te 
noemen, waarbij in aanmerking dient te 
worden genomen, dat enige aanva
ringen oorzaken moeten hebben gehad, 
die niets met de route hadden te maken, 
zoals — en niet in de laatste plaats — 
menselijke vergissingen.

Het huidige routeringsschema dirigeert 
het scheepvaartverkeer van Het Kanaal 
naar de Noordzee langs de Franse kant 
van de zeeëngte en van de Noordzee naar 
Het Kanaal langs de Britse kant. Het 
heeft enige teleurstelling gewekt, dat het 
aanvaringscijfer niet drastisch lijkt te 
zijn verlaagd sedert dit routeringsschema 
in 1967 is ingevoerd.

Het Britse Trinity House en de Honour- 
able Company of Master Mariners stel
len daarom dat het routeringsschema, 
voornamelijk om twee redenen, radicaal 
dient te worden gewijzigd, en dat de 
schepen langs de tegenovergestelde kant 
van Het Kanaal moeten koersen.

De eerste reden is dat schepen, die de 
Thames-monding moeten invaren en 
daartoe in Folkestone loodsen aan boord 
moeten nemen, verder door de zone voor 
de kleine handelsvaart langs de Engelse 
kust moeten navigeren. Het huidige rou

teringsschema biedt derhalve voor deze 
schepen geen voordelen.
Verder heeft Trinity House de belangen 
van de mamoettankers op het oog, die 
thans door de Sandettie-zandbanken, ge
legen nabij de Franse kust, heen moeten 
navigeren, een gebied waar, naar de 
mening van sommigen, de vaardicpte 
ontoereikend zou zijn.

Nadat een uitvoerig onderzoek van het 
Sandettie-gebied, dat thans wordt inge
steld, zal zijn voltooid, zullen de voor
naamste eigenaars van tankvloten elkaar 
ontmoeten om te beslissen of naar hun 
mening enige actie noodzakelijk dient 
te worden geoordeeld.

Ondertussen lijken steekhoudende re
denen te ontbreken om hen, die het be
staande routeringsschema willen veran
deren, te steunen. Het is voorts waar
schijnlijk, dat er stemmen zullen opgaan 
voor een strengere controle van het 
scheepvaartverkeer door de Straat van 
Dover en voor verplichte beloodsing al
daar. „Een schema echter”, aldus de 
heer Gresham, „dat bijvoorbeeld grote 
tankers tot beloodsing wil dwingen, zal 
waarschijnlijk geen succes boeken, be
denkende dat het herhaaldclijk is voor
gekomen, dat kleinere schepen — die 
immers ook in dat geval niet de ver
plichting zullen hebben een loods aan 
boord te nemen —  in aanvaring zijn ge
komen met grote schepen, daarbij zware 
averij veroorzakend.”

Resumerend geeft BP de voorkeur aan 
het bestaande routeringsschema en is BP 
er geen voorstandster van dit te wijzigen, 
zolang niet is aangetoond dat een ver
andering wenselijk zou zijn. Inmiddels 
concentreert deze gehele problematiek 
zich voor BP vooral op de vaardiepten, 
beschikbaar voor haar mammoettankers 
onderweg naar Europoort.
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PH ILIPS TURBINEBEW AKING SSYSTEEM  V O L D O E T  A A N  EISEN V A N  V A N D A A G  EN M O RG EN

Het nieuwe Philips turbinebcwakings- 
systeem is zowel geschikt voor de bewa
king van de nieuwe generatie turbo-ge- 
neratoren — de 1300 MW-typen —  als 
de hedendaagse eenheden. Het systeem 
maakt gebruik van universele „multi-ran- 
ge” versterkers in plaats van de 3 of 4 
verschillende versterkertypen die tot dus
ver werden toegepast. Hierdoor zijn min
der reserve-eenheden nodig en is een 
hoge mate van standaardisatie van de 
meetcircuits mogelijk. Een ander voor
deel van het nieuwe bewakingssysteem 
is de toepassing van opnemers die ge
bruikt kunnen worden bij temperaturen 
tot 350 °C  en dus in dit opzicht reeds 
vooruitlopen op de eisen die de nieuwe 
generatie stoomturbines gaat stellen. Het 
toepassingsgebied strekt zich uit van de 
meest eenvoudige turbines tot en met 
complete elektriciteitscentrales. Er zijn 
dan ook opnemers voor alle belangrijke 
turbineparameters, waaronder trilling 
van lagers en assen, asexcentriciteit, la- 
gerdruk, toerental, rotoruitzetting t.o.v. 
de behuizing alsmede uitzetting van de 
behuizing en temperatuur. Bovendien is 
een speciaal subsysteem aanwezig voor 
het regelen van snelheids- en belasting- 
veranderingen.
Zodra een van de systeemparameters een 
vooraf ingestelde grenswaarde over
schrijdt, wordt dit gedetecteerd door 
limietschakelaars en onmiddellijk vi
sueel en auditief kenbaar gemaakt. Voor 
werkelijk vitale circuits wordt een spe
ciaal dubbel bewakingssysteem gebruikt 
dat kan beoordelen of de situatie zo ern
stig is dat de turbine moet worden stop
gezet. Ook zijn faciliteiten aanwezig 
voor het geheel controleren van ieder 
afzonderlijk meetcircuit en van onder 
meer de voedingen voor de opnemers en 
de nul-instelling van de versterkers.

Nieuwe opnemers
In principe bevat het bewakingssysteem 
vier soorten eenheden: opnemers, ver
sterkers, limietschakelaars en registratie- 
en /o f indicatie-apparaten. E r zijn opne
mers voor verplaatsing, trilling, snelheid, 
tem peratuur en druk. De drie laatste zijn 
betrekkelijk „gewoon”, maar enkele ver- 
plaatsings- en trillingsopnemers zijn van 
een geheel nieuwe conceptie en werden 
speciaal voor toepassing ,in turbines ont
wikkeld. Een voorbeeld hiervan is de 
nieuwe opnemer voor het meten van re
latieve as-verplaatsingen. Deze eenheid 
kan lineaire verplaatsingen tot 40 mm

meten en heeft toch slechts een axiale 
lengte van tweemaal zijn maximale meet- 
gebied. Dit is van bijzonder belang voor 
turbinetoepassingen omdat iedere extra 
centimeter aslengte aanzienlijke kosten
verhogingen in de hand werkt. Tot dus
ver werden hier conische schijven voor 
gebruikt, die op de as werden bevestigd. 
Voor de nieuwe PR64I8 is slechts een een
voudige schijf nodig met een dikte van 
ca. 20 mm. Iedere axiale beweging van 
de as verandert de flux tussen de schijf 
en de twee spoelen in de opnemer en 
veroorzaakt een proportionele verande
ring van de amplitude en de fase van het 
opnemersignaal.
Een andere nieuwe opnemer in dit sys
teem meet zowel asverplaatsing als -ex
centriciteit. Deze eenheid, die verplaat
singen meet tot ±  1,5 mm, biedt inte
ressante gebruiksmogelijkheden doordat 
de beide verschillende functies eenvou
dig met een schakelaar kunnen worden 
gekozen. De opnemer kan bijvoorbeeld 
eerst worden gebruikt voor het meten 
van de asverplaatsing gedurende de op
warmtijd van de turbine (het verschil 
meten tussen as-positie in koude en war
me toestand). D aarna kan worden over
geschakeld op meting van de asexcentri
citeit gedurende normaal bedrijf. Het 
enige dat moet worden gewijzigd is de 
karakteristiek van de aangesloten ver
sterker en dit kan eenvoudig m.b.v. een 
schakelaar worden verwezenlijkt. Deze 
opnemer, de PR6419, is waarschijnlijk 
de eerste die deze combinatie van ge
bruiksmogelijkheden biedt.

Slechts twee versterkers voor 
trillings-/vcrplaatsingsnictingcn
Een belangrijk voordeel van het nieuwe 
bewakingssysteem is, dat slechts twee 
soorten versterkers nodig zijn voor alle 
trillings- en verplaatsingsmetingen. Het 
zijn beide zgn. „multi-range”-typen, die 
in de plaats komen van de tot dusver ge
bruikelijke 3 of 4 verschillende verster
kers voor iedere meting. Iedere eenheid 
is uitgerust met insteek-panelen; het 
meetgebied kan gemakkelijk worden ge
wijzigd door verandering van een bepaal
de soldeerverbinding. Ook kan de gehele 
eenheid of een van de insteek-panelen 
worden vervangen zonder dat dit invloed 
heeft op de nulinstelling of de gevoelig
heid van het aangesloten meetcircuit. 
Van de beide versterkers is de PR7404 
bestemd voor verplaatsingsmetingen en 
de PR7413 voor trillingsmetingen. Beide

leveren een signaal van 0— 20 mA, 0— 
1 V en 0— 50 mV en kunnen worden 
gebruikt in combinatie met draaispoel- 
meters, recorders, oscilloscopen of ge
gevensverwerkende systemen. In de 
PR7404 zijn enkele controlemogelijkhe
den aangebracht, waaronder één die het 
mogelijk maakt het gehele meetcircuit te 
testen met een schakelaar of drukknop.
De PR7413 is verkrijgbaar in uitvoerin
gen die een uitgangssignaal leveren dat 
proportioneel is met de piek- of met de 
effectieve waarde van trillingssnelheid of 
verplaatsing. Ook kan een limietschake- 
laar in deze eenheid worden aangebracht, 
die 3 seconden nadat de grenswaarde is 
overschreden, een alarmsignaal geeft. 
Voor toepassing in de PR7404 en andere 
versterker-eenheden is tevens een twee- 
kanaals-limietschakelaar verkrijgbaar. De 
beide kanalen zijn geheel onafhankelijk, 
terwijl de periode tussen alarmconditie 
en alarmindicatie instelbaar is tussen 
50 ms en 3 seconden.

Tweekanaalsbewaking voor vitale circuits
Voor vitale circuits die bij alarm een 
noodstop van de turbine rechtvaardigen, 
is een tweekanaals-bewakingssysteem be
schikbaar. Deze eenheid bevat in feite 
twee parallel geschakelde meetkanalen. 
Alleen indien béide kanalen een alarm- 
toestand detecteren, wordt alarm gege
ven en een noodstop ingezet. Mocht een 
van beide kanalen buiten werking zijn, 
dan kan op éénkanaals-bewaking worden 
overgegaan. Als echter tijdens normaal 
tweekanaalsgebruik een van beide kana
len gedurende de noodstopprocedure uit 
alarm gaat, wordt de noodstop geblok
keerd in afwachting van nader onder
zoek. De uitgangssignalen van alle hier
voor genoemde alarmdetectors en ver
sterkers kunnen worden toegevoerd aan 
Philips aanwijs- en registratie-instrumen- 
ten, die kunnen worden ondergebracht in 
regellessenaars of panelen, naar wens van 
de opdrachtgever. Alle eenheden met in
begrip van de versterkers en detectors 
zijn geschikt voor montage in 19-inch 
panelen. Hierdoor is het mogelijk een 
compleet systeem tot en met de aansluit- 
punten voor de opnemers geheel bedraad 
en getest af te leveren.
Problemen die onvermijdelijk zijn bij het 
ter plaatse installeren, bedraden en tes
ten worden zo vermeden, terwijl boven
dien een aanzienlijke tijd- en kostenbespa
ring wordt bereikt.

N IE U W E  U IT G A V E N
De Stichting Technisch en Nautisch In
stituut te Putten (Gld.) heeft een nieuwe 
uitgave doen verschijnen van Schakel- 
techniek.
Schakeltechniek wordt gebruikt in com
puters en bij besturingen. Deze uitgave is 
88 pagina’s groot, op A4-formaat. De 
prijs bedraagt ƒ 15,— , en voor deelnemers 
aan het Instituut ƒ 12,— .
Eveneens verscheen van dezelfde Stich

ting in de serie Monografieën voor het 
hoger zeevaartonderwijs een uitgave, ge
titeld: Inleiding. Navigatie-instrmnenten/ 
Systemen.
De monografieën werden geschreven 
door een aantal auteurs uit onderwijs en 
bedrijfsleven, in nauwe samenwerking 
met deskundigen uit kringen van de TH 
te Delft en andere daarvoor in aanmerking 
komende instituten.

Evenals bij de nog te verschijnen m ono
grafieën het geval zal zijn, is de leerstof 
van de monografie Inleiding. Nagivatie- 
Instnunenten/Systemen gebaseerd op de 
moderne regeltechnische inzichten, zoals 
deze in het zeevaartonderwijs zullen wor
den gedoceerd. 57 pagina’s, formaat A4.

De prijs bedraagt ƒ 15,50 en voor deel
nemers aan het Instituut ƒ 12,50.
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NEDERLANDSE VERENIGING V A N  T E C H N IC I OP SCHEEPVAARTGEBIED

Program m a van lezingen en excursies in seizoen 1971-1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat donderdagavond-lezingen in Rotter
dam vaak samenvallen met bijeenkomsten van het Technisch 
Motor Colloquium, is besloten om op de laatste donderdag van de 
maanden september, november, februari, april en juni geeii lezing 
te houden voor onze Vereniging.

A. LEZINGEN

18 okt. ’71 (ma)
Groningen

21 okt. ’71 
Rotterdam
22 okt. ’71 
Amsterdam 
26 okt. ’71 
Groningen

(do)

(vr)

(di)

16 nov. ’71 (di)

18 nov. ’71
Rotterdam
19 nov. ’71 
Amsterdam 
23 nov. ’71
Groningen

(do)

(vr)

(di)

Vrije keus voor 
de afdeling 
Groningen

16 dec. ’71 (do)
Rotterdam
17 dec. ’71 (vr)
Amsterdam

Development of shipbuilding in Poland with 
special reference to fishing vessels, door Prof. 
dr. ing. J. Doerffer, hoogleraar in de scheeps
bouw aan de Universiteit van Gdansk te Polen.

Planning en werforganisatie, door A. van der 
Vlies, medewerker Adviesbureau voor Be
drijfsorganisatie van dr. ir. M. G. Ydo, Am
sterdam

Excursie naar de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V., ITmuiden

Brandbestrijding op schepen in de praktijk, 
door H. Dekker (commandeur Rotterdamse 
Brandweer)

Röntgenfotografie en ultrasoon onderzoek van 
lasverbindingen, door A. J. Kraayenbrink 
(Lloyd’s Register of Shipping)

25 jan. ’72 (di)
Groningen
27 jan. '72 (do)
Rotterdam
28 jan. ’72 (vr)
Amsterdam

29 febr. '72 (di)
Groningen
2 inaart ’72 (do)
Rotterdam
3 m aart ’72 (vr)
Amsterdam

5 april ’72 (wo)
Groningen
6 april ’72 (do)
Rotterdam
7 april ’72 (vr)
Amsterdam

26 april ’72 (wo)

25 mei ’72 (do)
Rotterdam
26 mei ’72 (vr)
Amsterdam
30 mei ’72 (di)
Groningen

*) Vrije keuze
onderwerpen:

Schroefasajdichtingen, door.

Ervaring bij de bouw van zeer grote tanksche
pen, door ir. H. C. Hoorman (Verolme/ 
NDSM)

Dwarsschroeven (boegstralers), KSB Technisch 
Bureau voor Nederland N.V., Zwanenburg, 
d o o r.....................

Vrije keuze*)

Bouwmethoden en routing in scheepsbouwbe
drijven,
Bouw van sleephopperzuiger,
Berging van schepen (c.q. antieke schepen), 
Sociale aspecten van de Zeevaart,
Havens en havenontwikkeling in Nederland,

Bovenstaand programma zal in ,.Schip en Werf' worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

V ER K IEZIN G  H O O FDBESTU URSI.IIJ

In verband met het aftreden van de heer G . Smith te G roningen als lid van het Hoofdbestuur, heeft de afdeling „G roningen” in de Leden
vergadering van 28 september 1971 als kandidaten voorgesteld de heren: A J. K raayenbrink te Haren (Gr.) en K. Pronk te Groningen.

EXCU RSIE N AA R DE 
K O N IN K LIJK E N ED ERLA N D SCH E 
HOOGOVENS EN  STAA LFABRIEKEN  
N.V. TE IJM U ID E N  O P D IN SD A G  
16 NOVEM BER 1971

Op dinsdag 16 november 1971 houdt de N e
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied voor haar leden een EX 
CURSIE naar de Koninklijke Nedcrland- 
sche Hoogovens en Staalfabrieken N .V. te 
IJmuiden. Het aantal deelnemers is beperkt 
tot 80.
De inschrijvingen worden in volgorde van 
aanmelding genoteerd, m et voorkeur voor 
diegenen, die het vorige jaar de gelijksoor
tige excursie niet hebben meegemaakt.
De ontvangst heeft plaats ’s morgens te
10.00 uur in het Ontvangstcentrum, gelegen 
aan de Bessemerstraat te Velsen Noord. Bij 
nadering van de Velsertunnel wordt de 
weg naar de Hoogovens en het Ontvangst
centrum aangegeven als volgt: „naar de 
Hoogovens” op ANW B-borden, daarna 
door „O ntvangstcentrum ” op andere rich-

tingborden. geplaatst rechts van de weg 
nabjj het bedrjjf.
V oor degenen die met de trein reizen — 
aankom st Beverwijk 9.45 uur en 9.50 uur 
—  zal een bus van de Hoogovens bij dit 
station gereed staan.
Bjj voldoende deelname zal van R otter
dam uit een bus van het Reisbureau „Jac. 
de G root” vertrekken te 8.30 uur vanaf 
de C onradstraat (achter het Groothandels- 
gebouw).
De kosten voor deze bustocht bedragen 
ƒ 6,— per persoon, te voldoen tijdens de 
busrit.

PROGRAM M A:
10.00 uur:

Ontvangst door D r. J. H. van der 
Veen, onderdirecteur, Hoofd van de 
Kwaliteitsafdeling.
Bedrijfsfilm met korte inleiding.

11.00 uur:
Inleiding over „Oxystaal-bereiding” , 
door Ir. A. J. Brouwer.

11.30 uur:
Inleiding over „H et vervaardigen van 
Sehecpsplaat” , door Ir. H . Cortel. 

12.15 uur:
Gelegenheid to t discussie.

12.30 uur:
Koffietafel, aangeboden door de 
KNHS.

13.30 uur:
Rondrit per autobus door het bedrijf, 
met bezichtiging van de belangrijkste 
fabrieken.

16.00 uur:
Nabespreking tot ca. 16.30 uur.

Opgave van deelneming wordt verwacht 
vóór 4 november a.s. op het secretariaat der 
vereniging (telefoon 010-36 54 17) onder ver
melding van reisgelegenheid per bus, trein 
of eigen auto.

N.B.
Fotograferen op de terreinen van de Hoog
ovens is N IE T  toegestaan.
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NIEUW SBERICHTEN
PERSONALIA

Chr. I. de Jong t
Per 27 september 1971 werd vernomen dat 
op 27 juli 1971 te Rotterdam op 62-jarige 
leeftijd is overleden de heer Chr. J. de Jong, 
oud-scheepswerktuigkundige Stoomvaart 
Maatschappij Holland-Amerika Lijn; oud- 
chef Technische Dienst „Gulf Oil” (Neder
land) N.V.
De heer De Jong was lid van de Nederland
se Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

S. P. van der Valk t
Op 21 september 1971 overleed te Dor
drecht in de leeftijd van 73 jaar de heer
S. P. van der Valk, oud-hoofdwerktuigkun- 
dige (met diploma C) bij de Holland-Ameri
ka Lijn te Rotterdam.
De heer Van der Valk was lid van de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

K. Melcherts t
Op 18 september 1971 overleed te Baren- 
drecht in de leeftijd van 78 jaar de heer 
K. Melcherts, oud-scheepsmeter, oud-hoofd 
van het district Rotterdam, Ridder In de 
orde van Oranje-Nassau.

N.V. G cbr. van U den’s Scheepvaart- en 
A gentuur Mij., R otterdam

Met ingang van 1 september 1971 zijn de 
algemene procuratiehouders, de heren 
ir. G. H. de Boer en F. Meijer, registerac
countant, benoemd tot adjunct-directeur der 
vennootschap.

N ederlands Instituut van Registeringenienrs 
en Afgestudeerden van 
H ogere Technische Scholen

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober a.s. 
organiseert het NIR1A een congres in Singer 
Memorial Foundation te Laren (N.H.) over 
het onderwerp: „De technicus en zijn maat
schappelijke verantwoordelijkheid”.
Sprekers zijn; mevrouw dr. H. Verwey- 
Jonker, socioloog; prof. dr. A. Heertje, eco
noom, en dr. ir. A. P. Oele, parlementariër.
Inlichtingen over deelneming aan dit con
gres, verschuldigde kosten en dergelijke zijn 
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat 
van het Nederlands Instituut van Register- 
ingenieurs en Afgestudeerden van Hogere 
Technische Scholen, ’s-Gravenhage. Tele
foon : 070 - 55 68 00.

Vakbeurs E lektrotechniek '72

Van 19 tot en met 26 oktober 1972 zal in de 
hallen van de Koninklijke Nederlandse 
Jaarbeurs te Utrecht de eerste zelfstandige 
vakbeurs voor het elektrotechnisch aanbod 
in de kapitaalgoederensfeer worden gehou
den.
Deze vakbeurs wordt georganiseerd door de 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in nauw 
overleg met de Federatie Metaal- en Elek
trotechnische Industrie (FME); de Vereni
ging van Fabrieken op Elektrotechnisch Ge
bied in Nederland (Foegin); de Vereniging 
van Elektrotechnische Installatiebedrijven 
(VEIB) en de Nederlandse Vereniging voor 
Doelmatig Onderhoud (NVDO).

.Samenwerking Geveke en Schirp-Farr
Met ingang van 1 oktober 1971 heeft Geve
ke Werktuigbouw N.V. de vertegenwoordi
ging op zich genomen van het Schirp-Farr 
luchtfilterprogramma voor Nederland.
Schirp-Farr te Bork, West-Duitsland, is één 
van de toonaangevende fabrikanten op dit 
gebied en levert een compleet programma, 
waanvan worden genoemd: automatische fil
ters, elektrostatische filters, diffusiefilters en 
cellenfilters.
Een aantal van deze produkten zal Geveke 
Werktuigbouw reeds tonen op de tentoon
stelling Milieu ’71, van 14 - 21 oktober a.s. 
te Utrecht.
Voor haar oude programma zal Geveke re- 
serve-glaswol vullingen in rollen, pads en 
cellen uit voorraad Amsterdam blijven leve
ren.
De samenwerking tussen Geveke en CEAG 
te Dortmund en wel in het bijzonder op het 
gebied van de CEAG-ENVIRCO clean ben- 
ches, clean rooms etc., blijft onveranderd 
voortbestaan.

K. A. M usolf N.V.

Van Technische Handelsonderneming K. A. 
Musolf N.V., Ereprijsstraat 83, Soest, tel. 
02155 - 30 23, vernamen wij dat het leve
ringsprogramma, te weten: Eisenwerk Wiil- 
fel voor:
EIco elastische koppelingen; Aero pneuma
tische koppelingen en remmen; glijlagers.

A.T.V./Sodetra voor:
Elektromagnetische, pneumatische en hy
draulische koppelingen en remmen, alsmede 
planetaire tandwielkasten.

Ets. A ndraud voor :
Precisie-tandwielen module 0,10-2,50, werd 
uitgebreid met:
Warchalowski Wenen voor: 
MWW-motorreductoren van 0,1 - 50 pk en
Sanerwald voor :
SAWA tandwielkasten.

Technische Hogeschool Delft

De Rector Magnificus maakt bekend dat de 
heer prof. dr. ir. R. Wereldsma, benoemd 
tot gewoon hoogleraar in de afdeling der 
scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde 
om onderwijs te geven in de scheepsbouw
kunde (sterkte en trillingen van scheepscon- 
structies) op woensdag 27 oktober 1971 in 
een buitengewone senaatsvergadering een 
rede zal houden naar aanleiding van zijn 
ambtsaanvaarding.
De plechtigheid begint om 16.00 uur precies 
in de aula van de Technische Hogeschool, 
Mekelweg 1, te Delft.

O prichting N.V. N ederlandse 
M otoren Com binatie (N.M .C.)

De N.V. Nederlandse Motoren Combinatie 
(N.M.C.) is opgericht door drie Nederlandse 
motorenfabrikanten : Bolnes, Brons en In
dustrie.
Deze bedrijven hebben besloten naast de 
ontwikkeling van eigen motoren, gezamen
lijk de ontwikkeling van een motortype met 
een vermogen van 2500 tot 5000 pk bij een 
maximum toerental van 600 omw/min. te 
verrichten.
De bouwprogramma’s van de betrokken be
drijven bereiken momenteel het marktgebied 
tot 2500 pk per eenheid. Met een groter ver

mogen en een hoger toerental kunnen nieu
we markten worden benaderd en kan wor
den voldaan aan de stijgende behoefte aan 
grotere vermogens bij bepaalde toepassings
gebieden van bestaande afnemers.
Het gezamenlijk opgestelde ontwikkelings
programma van de N.M.C. heeft tot doel 
de bestaande kennis te benutten en nieuwe 
mogelijkheden te onderzoeken. Het speur
werk is in het bijzonder gericht op de pun
ten betrouwbaarheid en eenvoudig onder
houd.
Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe 
vennootschap is ƒ 250.000,—, waarvan door 
ieder der bedrijven ƒ 20.000,— is volgestort.
Bij de oprichting zijn benoemd tot directeur 
ir. D. Boot, C. W. van Cappellen en ir. J. H. 
Kuiper. Tot commissaris zijn benoemd prof. 
ir. J. J. Broeze, J. H. van Cappellen, mr. 
R. A. Vos en J. Wisse.
Deze samenwerking van drie Nederlandse 
motorenfabrikanten met een oude traditie 
zal ongetwijfeld meewerken aan een gezon
de toekomst voor deze bedrijven.

Koninklijke Nederlandse Redersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Redersvereni
ging heeft kennis genomen van het voorne
men van het kabinet, steun te geven aan de 
heroriëntatie en diversificatie van de Neder
landse zeescheepvaart. Een hoopvolle indi
catie, dat dit kabinet ernst wil maken met 
de uitvoering van dit voornemen, komt op 
de begroting tot uiting in verscheidene pos
ten voor maritiem onderzoek- en ontwikke
lingswerk.
De KNRV is er van overtuigd, dat hand
having van de positie van Nederland in de 
wereldscheepvaart sterk de aandacht van de 
overheid blijft vragen. Deze aandacht zal 
tot daden van veel wijdere strekking moeten 
leiden dan de vermelde begrotingsposten.

Immers het blijkt dat de tot dusverre door 
de overheid getroffen financiële en fiscale 
maatregelen — waarvan de belangrijkste, 
de afschaffing van de Nieuwe Overgangs 
Reserve (N.O.R.), zelfs nog geen kracht van 
wet heeft — volstrekt onvoldoende zijn om 
te voorkomen dat de Nederlandse koopvaar
dij verdwijnt naar buitenlandse registratie, 
daartoe gedwongen door de internationale 
concurrentieverhoudingen.

In het kader van de gezamenlijke inspan
ning van Nederlandse reders en overheid 
om te komen tot een constructieve scheep- 
vaartpolitiek van de van ouds maritieme 
landen ten opzichte van de ontwikkelings
landen, vertrouwt de KNRV op het onver
wijld van kracht worden van de bij de Ka
mer in behandeling zijnde retorsiewet. Met 
sterke interesse volgt de KNRV het overleg, 
dat de regeringen van de westerse maritie
me landen met Japan, verenigd in de Con- 
sultative Shipping Group enerzijds, hopen 
te voeren met de Amerikaanse autoriteiten 
anderzijds, met de bedoeling een einde te 
maken aan de eenzijdige Amerikaanse 
scheepvaartregulering. Het in een gezamen
lijke scheepvaartpolitiek stelling nemen van 
regeringen is trouwens eveneens noodzake
lijk ten opzichte van de Oostbloklanden, 
waarvan de vloten veelal bewust marktver
storend worden ingezet.

Met betrekking tot de sociaal-maritieme 
vraagstukken meent de KNRV dat in de 
memorie van toelichting de prioriteit onjuist 
wordt gesteld. Het bedrijfsleven immers kan 
de inderdaad noodzakelijke werkgelegen
heids- en welzijnspolitiek op langere termijn 
eerst inhoud geven nadat de overheid in fis-
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caal- financieel opzicht de levensvoorwaar
den voor de zeescheepvaart onder Neder
landse registratie heeft zeker gesteld.

Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw, Rotterdam

[n september 1971 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 974 en aan de biblio
theek 112. Voorts werden er 1932 boeken 
uitgeleend en 341 inlichtingen verstrekt.

Det norske Veritas’ Japanse Technical 
Committee meets in Osaka
The Japanese Technical Committee of Det 
norske Veritas held a meeting in Osaka on 
the 22nd and 23rd September 1971 under the 
chairmanship of Professor dr. Kazuo Tera- 
zawa of Osaka University.
Among the matters discussed at the meeting 
were rule proposals on adjusted require
ments to minimum plating thicknesses of 
ship’s sides and outer and inner bottom. A 
complete revision of the rules for determi
nation of scantlings of rudders and rudder 
stocks was also discussed. It is proposed to 
determine scantlings by means of a direct 
calculation of bending moments and reaction 
forces.
As for machinery revised rules for pipes of 
steel, copper and copper alloys for use in 
piping systems subjected to internal pres
sure, were submitted for discussion.
Revised rules for calculation of stresses due 
to thermal expansion have also been con
sidered by the Committee.
The increasing demand for ships for trans
port of liquid cargoes and liquefied gases 
has made it necessary for the Society to 
develop more advanced rules for the con
struction of these tanks. This concerns in
dependent tanks as well as tanks which are 
part of the hull. A rule proposal concerning 
the construction of such tanks has been dis
cussed by the Committee.
Managing Director of Det norske Veritas, 
Mr. Egil Abrahamsen, and chief of the Hull 
Department at Head Office, Mr. Andreas 
Haaland, also took part in the proceedings.

Taiwan Shipbuilding Corporation

Vanaf 1 september 1971 heeft de firma 
Vinke & Co. te Rotterdam de vertegenwoor
diging verkregen voor Holland van de Tai
wan Shipbuilding Corporation, gevestigd te 
Keelung, Taiwan.
Deze scheepswerf is momenteel uitgerust 
met twee droogdokken van respectievelijk
120.000 en 30.000 ton, een bouwdok van
100.000 ton en een helling, geschikt voor 
nieuwbouw tot 32.000 ton. Zeer recent werd 
door de Taiwan Shipbuilding Corporation 
een aantal contracten afgesloten voor de 
constructie van hun standaard type bulk
carriers van ongeveer 27.000 en 53.000 ton, 
terwijl men momenteel tevens een door hen 
ontworpen 100.000-tons tanker in aanbouw 
heeft, terwijl meerdere opdrachten voor de 
bouw van dit type schip in portefeuille zijn.

Behalve met nieuwbouw houdt de Taiwan 
Shipbuilding Corporation zich ook zeer in
tensief bezig met scheepsreparaties en heb
ben zij reparatie- en droogdokfaciliteiten 
voor schepen tot 120.000 ton. De tarieven 
voor voornoemde werkzaamheden zijn zeer 
concurrerend en daarom is de Taiwan Ship
building Corporation zeker interessant voor 
die rederijen waarvan de schepen regelmatig 
in het Verre Oosten opereren.

Deze vertegenwoordiging wordt bij de firma 
Vinke & Co., Rotterdam, behandeld door 
de afdeling scheeps- en werktuigkundige 
experts.

Nieuwe opdrachten

De Koenigsfeld-groep, behorend tot het 
Holland Amerika Lijn-concern, heeft Baan 
Hofman Machinefabrieken en Reparatiebe
drijf N.V. te Gorinchem een opdracht ver
strekt voor de bouw van drie duwboten, die 
bestemd zijn voor de internationale Rijn
vaart.
Deze schepen zullen met de nieuwste navi
gatiemiddelen worden uitgerust. Aan de ac
commodatie voor de bemanning wordt de 
grootste aandacht besteed, aangezien de 
schepen continu in bedrijf zullen zijn. Ze 
zullen een regelmatige dienst tussen de Be- 
nelux-zeehavens en het achterland gaan on
derhouden. De voortstuwingsinstallatie zal 
bestaan uit twee G.M.-dieselmotoren van 
elk 900 pk, die geleverd zullen worden door 
Baan Hofman.
Daarnaast heeft Koenigsfeld plannen voor 
uitbreiding van haar vloot met een aantal 
duwbakken, die in serie zullen worden ge
bouwd. In de konvooivaart van Koenigsfeld 
op de internationale binnenwateren kunnen 
tevens de LASH-bakken van de moeder- 
(lichter)schepen, die thans voor de Holland 
Amerika Lijn en de Hapag-Lloyd in België 
in aanbouw zijn, worden opgenomen.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaart- & Handelsbedrijf te Rotterdam is de 
motortanker Melissa van N.V. Vereenigde 
Tankkustvaart naar Italië verkocht, gebouwd 
1965 te Krimpen a. d. IJssel, draagvermogen
1.037 ton, uitgerust met een 1000 pk Smit- 
Bolnes hoofdmotor. De nieuwe naam luidt 
Melis.

1970 gunstig jaar voor de grote zeevisserij

Bij het Landbouw-Economisch Instituut 
(afd. Visserij) is een publikatie verschenen 
over de rentabiliteit in 1970 van de grote 
zeevisserij. Deze visserij wordt uitgeoefend 
met zij- en hektrawlers welke door rederijen 
worden geëxploiteerd.
De schepen visten voornamelijk in de Noord
zee, maar ook in de Ierse Zee en het En
gelse Kanaal, terwijl ook enkele experimen
tele reizen naar verder gelegen visgronden 
werden ondernomen.
Het aantal rederijen is, hoofdzakelijk als 
gevolg van teleurstellende bedrijfsinkom- 
sten, verminderd van 37 in 1960 tot 18 per 
eind 1970. De vloot van deze tak van visse
rij bestond per ultimo 1970 uit 80 schepen 
(ultimo 1969 : 91), waarvan 20 hektrawlers.
Van deze laatste waren er 9 met een diep
vriesinstallatie uitgerust. Nieuwe schepen 
werden noch in 1969 noch in 1970 in bedrijf 
gesteld. In 1971 zal de vloot vermoedelijk 
met 4 of 5 nieuwe vrieshektrawlers en 2 
hektrawlers zonder diepvriesinstallatie wor
den uitgebreid.

Nieuw type oliewering Ier voorkoming 
van zeevervuiling

De grote Japanse autobandenfabriek, 
Bridgestone Tire Co., Ltd. heeft onlangs 
een demonstratie gegeven met een door 
haar ontwikkelde oliewering, te gebruiken 
bij het laden en ontladen van tankschepen.
In rusttoestand ligt de rubber oliewering

op de zeebodem en kan in korte tijd drij
vend worden gemaakt, zodra een tanker 
aan de pier gaat beginnen met laden en 
lossen. De oliewering is bevestigd aan 
boeien die met een luchtcompressor in drij
vende toestand kunnen worden gebracht 
en die verankerd zijn rondom de losplaats.
De demonstratie-oliewering had een lengte 
van 120 nt, een hoogte van 110 cm en kon 
in zeven minuten van de zeebodem op 20 
m diepte aan de oppervlakte worden ge
bracht. Bij proefnemingen bleek de wering 
bestand te zijn tegen drie meter hoge gol
ven en wind van 13 m/sec.
De metalen boeien zijn voorzien van vele 
gaten en een rubber zak, die bij oppom
pen het water uitdrijft, waardoor de boeien 
omhoog gaan.
in vergelijking met een conventionele 
oliewering, die naar het ladende schip 
moet worden gesleept, betekent de nieuwe 
Bridgestone-wering een besparing in ar
beid en tijd. De levensduur van het nieuwe 
systeem zou ook veel langer zijn dan het tot 
nu toe gebruikte systeem.
De aanschafkosten zouden ƒ 350,— per 
meter bedragen, terwijl de bedieningskos- 
ten vrijwel nihil zijn.
Patenten zijn aangevraagd in Japan, de 
Verenigde Stalen, Engeland, Frankrijk en 
West-Duitsland.

Esso Scheepvaartkaart voor Nederland

Onlangs is opnieuw een herdruk versche
nen van de Esso Scheepvaartkaart voor 
Nederland. Deze 6e druk is geheel bijge
werkt naar de situatie van medio 1971 en 
verkrijgbaar op de bunkerstations voor de 
binnenvaart en op de meeste andere watcr- 
vcrkooppunten. De prijs is ƒ 0,75.

Mei „optlm um frezen” nuslüpen overbodig

N.V. Gerfa te Apeldoorn, fabrikante van 
gereedschappen voor de verspanende be
werking van metalen, heeft sinds kort het 
standaardprogramma, bestaande uit spi- 
raalboren, frezen en ruimers, uitgebreid 
met „Optimumfrezen”.
Deze frezen zijn, door toepassing van de 
meest moderne fabrieagemethoden zo 
goedkoop, dat naslijpen bij stomp worden 
overbodig is geworden, en het voordeli
ger is ze dan weg te werpen.

De constructie van de frezen is zo sta
biel mogelijk gekozen, zodat hogere voe- 
dingssnelheden toegepast kunnen worden 
bij een langere standtijd.

De frezen, die tot en met 0 6 mm worden 
vervaardigd in de uitvoering als spiebaan- 
frees en vingerfrees hebben een schacht- 
diameter die nominaal gelijk is aan de 
snijdiameter. Aan gebruikers, die om deze 
reden de frezen niet kunnen spannen, le
vert de fabrikant een speciale adaptor met 
een set spantangen.

Deze adaptor, die in iedere freeshouder 
kan worden gebruikt, biedt beter zicht op 
het werk (een vaak gehoorde klacht bij 
kleinere freesjes is dat men geen of te wei
nig zicht heeft op het werk), terwijl het 
wisselen van de frezen zeer snel kan ge
schieden door middel van een excentriek- 
systeem.

Deze „optimum”-frezen zijn te leveren 
door het Verkoopkantoor van N.V. Gerfa, 
de N.V. Intermetaal Gereedschappen te 
Rotterdam.
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TljDSCHRIFTENREVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in 
Documentatie-Revue en de kaartzendingen, welke het „Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheeps
bouw” maandelijks aan de daarop geabonneerden doet toekomen.
De aanwinsten der bibliotheek, zowel op nautisch als technisch gebied, worden eveneens aan b.g. abonnees 
toegezonden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afd. Documentatie van het Instituut, Burg.
s’Jacobplein 10, Rotterdam (tel. 361733, toest. 7).

Design sludy of condenscr and circulation System. S. A. Fielding. 
Schrijver merkt op dat de economische prestatie van stoomconden- 
sors wordt gecontroleerd in de tekenkamer en door de computer, en 
niet aan boord zelf, want de kenmerken van het ontwerp bepalen 
deze prestatie, behalve v.w.b. het effect van de zindelijkheid van de 
pijpen. De buitenboordtemperaturen van het zeewater voor de circu
latie variëren van 35 ° tot 82,5 °F, en er zijn bepaalde handelsroutes 
met een variatie van 35° tot 60 °F en andere met 65° tot 82,5 °F. 
Een onderzoek werd ingesteld naar deze temperaturen op verschil
lende handelsroutes en de resultaten in grafieken weergegeven. De 
studie heeft zich gericht op ontwerpen voor condensors en circulatie
systemen van bepaalde en algemene vrachtschepen operaties, waarbij 
aangenomen wordt dat het gecombineerde pomp en „scoop” systeem 
voor een behoorlijke doorstroming in de condensor zorgdraagt. Een 
kostprijsanalyse bij verschillende variaties in het ontwerp wordt ge
geven, terwijl in een appendix een computerprogramma wordt ver
meld dat kan helpen bij het ontwerp.
Marine Technology vol. 8, nr. 2, apr. 1971, blz. 159-185, 17 fig., 3 
tab., 6 ref.

G erüuschverm inderiing an D ieselm otoren durch Änderung äusserer 
Bauteile und selialldänunendes Verkleiden. Dipl. Ing. G. Thien en 
Dipl. Ing. H. Fachbach.
Een overzicht wordt gegeven van de studie die gemaakt is om door 
maatregelen achteraf, aan de buitenzijde van de motordelen, het 
geraas van dieselmotoren te verminderen. Onderzoekingen aan 
afzonderlijke bouwdelen hebben aangetoond dat, afgezien van een 
triilingsisolerende bevestiging van enkele niet belaste bouwdelen, 
het aanbrengen van schutbladschalen op de belaste bouwdelen suc
ces biedt. Tengevolge van in de praktijk toepassen van deze uitkomst, 
door het gehele oppervlak van de motoren te bedekken met een 
geluiddempend kapsel, kon een geraasvermindering worden verkre
gen van 15 tot 20 dB.
MTZ  jrg. 32, nr. 5, mei 1971, blz. 145-152, 17 afb., 13 ref.

W erbelzcllenwiiriiicüberlrnger aus Aluniiiiiumlcgicriiiigcn fiir Kiihl- 
ludcriiunic und l.uftgcfriercinlieiten. Dipl. Ing. H. Wensel e.a.
Een aantal ontwikkelingstendenzen voor warmte-overdragers voor 
luchtkoelers van scheepskoelinstallaties worden uiteengezet. Daarbij 
worden naar voren gebracht de voordelen die de platenwarmte- 
overdragers, die vervaardigd zijn van aluniiniumlegeringen, bieden. 
Uit de vooruitbepaling van de warmte-overgangsgedragingen van de 
wervelcellen wordt nader ingegaan. Principiële constructiekenmerken 
worden uiteengezet. Met de genoemde warmte-overdragers wordt 
een besparing aan ruimte van 30 % en aan massa van 70 % verkre
gen. Gemeten warmtedoortochtcoëfficiënten bevestigen de aangeno
men waarden.
Seewirtscliaft jrg. 3, nr. 4, apr. 1971, blz. 276-278, 5 afb., 6 ref.

System atische W indkanalversuche mit Schiffsrudern. K. H. Kwik. 
Onderzoekingen die plaats vonden, teneinde na te gaan in hoeverre 
de stuureigenschappen van verschillende roeren, door constructief 
noodzakelijke profielwijzigingen, worden beïnvloed, worden uitvoerig 
in dit artikel omschreven en de resultaten besproken. De proeven 
vonden plaats met negen verschillende profielen, welke in schetsjes 
zijn weergegeven en waarvan in een tabel een groot aantal gegevens 
worden vermeld. Tot slot worden de gevolgtrekkingen en het opti
male gevonden profiel genoemd, terwijl tevens de verantwoorde 
aanbrenging van verdikkingen wordt uiteengezet.
Schiffstechnik jrg. 18, 92, mei 1971, blz. 55-62, 28 afb., 5 tab., 8 ref.

G estaltung von Schiffsautom ationsanlagen aus der Sicht der Bau
werft. H. Hofmann.
Voor het scheepsbedrijf met onbemande machinekamer wordt een 
doeltreffende, overzichtelijke en ongecompliceerde automatiserings- 
installatie verwacht. Hiervan uitgaande wordt de bij de planning te 
maken voorlopige keuze besproken. Aan de hand van een figuur 
wordt aangegeven hoe een voorlopige lijst van instrumenten e.d. kan 
worden opgesteld. De voordelen van zulk een werkwijze worden aan
gestipt, evenals die welke aan gestandaardiseerde apparatuur kun
nen worden ontleend. Hierna volgt een beschrijving van de opbouw 
der installaties en de eisen waaraan deze moeten voldoen. Vervol
gens wordt een meetsysteem beschreven dat door een goede tekening 
verduidelijkt wordt. Het gebruik van montageplaten komt hierbij

ter sprake. Nadat beproevingen en overdracht zijn besproken volgt 
een samenvatting van 8 punten waarin de voordelen van het be
sproken concept worden opgesomd.
Hansa jrg. 108, nr. 7, apr. 1971, blz. 559-563, 8 afb.

Kntwicklungslendenzen hei Schiffsantriebsanlagen. W. Haek en P. 
Matzki.
De drang tot gestadige verhoging der gebruikswaarde van het pro- 
dukt is ook op het gebied van de scheepsvoortstuwing de werkelijke 
drijfveer van de onderzoekings- en ontwikkelingsactiviteit. Daarbij 
staan op de voorgrond de eis tot grotere economische bruikbaarheid, 
optimale werking tussen machine en schip en fysische ontlasting van 
het bedieningspersoneel. Met deze eisen als uitgangspunt wordt een 
analyse gegeven der verschillende soorten aandrijving in de wereld- 
scheepsbouw en hun toepassing, het aandeel der vooraanstaande 
producenten en karakteristieke topprestaties. Tenslotte wordt een 
prognose van de verdere ontwikkeling gegeven. Daarbij wordt aan
dacht besteed aan technische factoren als toerental van de schroef, 
ruimte, energie-opwekking, reparatie, geschiktheid voor automatise
ring enz., alsook aan gasturbines, kernenergie en de Stirlingmotor. 
Seewirtscliaft jrg. 3, nr. 5, mei 1971, blz. 352-357, 5 fig., 3 tab.

The stopping of large tankers and the feasibility of using auxiliary 
braking devices. D. Clarke en F. Wellmann.
De snelle toeneming van de grootte van tankers en de daarmee ver
band houdende belangrijke relatieve vermindering van het geïnstal
leerde vermogen, hebben de aandacht gevestigd op het stopvermo- 
gen van dergelijke schepen. Een methode wordt gegeven voor het 
berekenen van de stopweg, die t.o.v. de beperkte hoeveelheid be
schikbare gegevens bevredigende resultaten oplevert. In het tweede 
deel van deze verhandeling wordt het gebruik van hulpmiddelen voor 
het afremmen van schepen beschreven met speciale verwijzing naar 
tankers van 165.000 ton, alsmede de remklappen van Jaeger- en het 
Passive-Duct System. De conclusie luidt dat dergelijke hulpmiddelen 
een aanzienlijke hoeveelheid energie zouden moeten opbrengen om 
verbeteringen van betekenis te verkrijgen. Het zou niet doenlijk zijn 
de remweg van een grote tanker met meer dan 30 % te verkorten. 
The Nav. Architect apr. 1971, blz. 139-166, 28 fig., 23 ref-, 2 app. 
en disc.

Die Entwicklung und Verwendung der Sulzer G ross m otoren fiir Die- 
sel-Gas-Betrieb zum  A ntrieb von M efhantankcrn. A. Steiger.
Het feit dat de grote dieselmotoren thans ook met natuurgas aange
dreven kunnen worden, moet als een belangrijke vooruitgang op het 
gebied van de verbrandingsmotoren worden gezien. Dergelijke mo
toren zijn nl. bijzonder geschikt voor de voortstuwingsinstallaties 
van methaantankers, waarop aardgas in vloeibare vorm wordt ver
voerd, maar waar toch altijd een deel van de lading weer vluchtig 
wordt, welk gas dan niet meer verloren behoeft te gaan. Een van 
de belangrijkste problemen bij toepassing van aardgas als brandstof 
bij motoren bestaat uit het voorkomen van het „kloppen” der mo
toren en om de verbranding onder controle te houden. Beschreven 
wordt hoe men deze moeilijkheden bij de bouw van Sulzer-motoren 
heeft overwonnen.
Schijf und Hafen jrg. 23, nr. 5, mei 1971, blz. 391-395, 9 afb.

A torsional strength analysis on the containership by means of the 
finite elem ent procedure and full-scale-testing. N. Tanaka e.o.
De torsiesterkte van een containerschip met uitzonderlijk grote 
luikopeningen is een belangrijk probleem bij het bouwontwerp van 
dergelijke schepen en in vele landen heeft men zich in de laatste tijd 
met dit probleem beziggehouden. Ook in Japan hebben verscheidene 
studies op dit gebied plaatsgevonden, welke gepubliceerd zijn. Ten
einde vergelijkingen te verkrijgen met de op ware grootte genomen 
torsieproeven van een nieuw gebouwd containerschip, is een analyse, 
volgens de „finite element” proeven methode over de torsiesterkte 
van het schip, kortgeleden gemaakt. De vergelijkende studie over 
de numerieke resultaten en de testgegevens heeft het hoge potentieel 
van „finite element”-methoden bij de bouw van een schip, aange
toond.
Int. Shipb. Progr. vol. 18, nr. 201, mei 1971, blaz. 198-204, 25 fig.. 
11 ref., 2 app.
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VOKES GAAT ER TEGENAAN!
W D WILLEN EEN GROTER 

MARKTAANDEEL VOOR ONZE 
LUCHTFILTERS EN 

EXPANSIE-STUKKEN

W an t Vokes is een dynamisch e ffic iën t georganiseerd  
bedrijf m et een nederlandse produktie en service-apparaat 

en jonge energieke, goed geschoolde krachten, 
die elke order (g root o f klein) zo calculeren, 
dat het alleen m aar in uw  voordeel kan zijn.

Neem de proef op de som en vraag dokum entatie  
ó f bezoek ó f o ffe rte .

Een briefje  of te le fo o n tje  is voldoende.

VOKES INTERNATIONAL N.V.
Industriew eg 4, Assendelft. Telefoon 02980-85251.
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E SUPERSPARK ^  IM P O R tI
S P U I S T R A A T  9« A M S T E R D A M - C - T E L I F O O  N*.0 2 0-2 3 7 3 7 1 ■

BRANDWSRMA1IRIAAL
VOOR BRANDBEVEILIGING VAN 
GEBOUWEN, FABRIEKSINSTALLATIES 
SCHEPEN EN ALLE ANDERE OBJEKTEN.

VRAAG VRIJBLIJVEND ALLE GEWENSTE 
INLICHTINGEN.

DEBOER'S ..AJAX" BRANDWEERMATEIUAAL
AMSTERDAM - CRUQUIUSWEG 118 - TEL. (020) 35 40 01

FILIALEN: ROTTERDAM —  GRONINGEN —  
EINDHOVEN —  ENSCHEDE —  SNEEK

DE IDEALE BEM MOERENSPLIJTER

Er zijn 5
603-1
603-2
603-3
603-4
603-5

V R A A G T  V R I J B L I J V E N D  AL L i  G K W IN S T f  IN L IC H T IN G E N

M « r k * n  m a t  a a n  w a r a lc fn a a m  w o rd a n  g a im p o r ta a rd  d o o r

SUPERSPARK IMPORT

DIT Z U L T  U Z E L D E N  Z I E N

V A N  EEN „ M A S S O N "  H Y D R A U 
LISCH BEDIENDE KEERKOPPELING

Door de moderne constructie, een robuust huis, 
geharde en geslepen tandwielen en solide lamellen- 
groepen hebben de Masson-Pont a Mousson keer- 
koppelingen een zeer grote betrouwbaarheid. Daar
om worden ze met name toegepast onder de zwaar
ste omstandigheden zoals bij de duwvaart en de 
visserij, waar men volledig op de keerkoppeling 
moet kunnen vertrouwen. Daar neemt men dus . . .

M A S S O N  - P O N T -A -M O U S S O N  KEER KOPPELING EN. ZO GOED, DAT  
U DAN OOK M A A R  ZELDEN H E T g B IN N E N W E R K  TE ZIEN KRIJGT.

j n.v. technische handelsonderneming VAN STIGT^i
Verkoop afdeling: Amsterdam. Herengracht 556. Tel. 020 -23 44 78

^ S e r v ic e  afdeling: Dordrecht. Buitenkalkhaven 33. Tel. 01850- 3 10 97 J

v _ .
EUROPORT '71 - S T A N D  A -629

modellen:
tot 10 mm. 

10 tot 18 mm. 
18 tot 27 mm. 
27 tot 36 mm. 
36 tot 58 mm.

Geen beitel en snijbrander 
meer nodig.

Splijt elke moer en be
schermt de draad van bou
ten en schroeven.

Ook bruikbaar op onbe
reikbare en vuurgevaarlijke 
plaatsen.

Sterk arbeidsbesparend.
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